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ভূতমকা 

 
জবসজমল্লাজির রািমানীর রািীম 
 
জবচাপ্টরর কাঠেড়ায় দাাঁজড়প্টয় বলা তাজরক সমিান্নার কথাগুপ্টলা পজড় আিপ্টক সথপ্টক 
প্রায় দুই বছর আপ্টে। কথাগুপ্টলা আমাপ্টক এতটাই নাড়া জদপ্টয়জছল সয, আজম 
সসজদনই কথাগুপ্টলা অনুবাদ করপ্টত বপ্টস পজড়। সম্ভবত সসই সলখাজট আমার করা 
প্রথম অনুবাদ। পরবতেীপ্টত আপ্টরা জকছু কারাবন্দী ভাইপ্টয়র সলখা পড়া িয়। যতই 
পড়লাম ততই মপ্টন িপ্টত লােল, তাপ্টদর কথায় কী সযন একটা আপ্টছ সযটা অন্য 
কাপ্টরা সলখায় সনই। অন্যপ্টদর কথা যজদ কাপ্টন বাপ্টি তপ্টব তাপ্টদর কথা সযন হৃদপ্টয় 
ধাক্কা সদয়। তাপ্টদর জচন্তাগুপ্টলা স্ফজটক-স্বচ্ছ ও জনপ্টমোি, কথাগুপ্টলা ইস্পাতদঢ়ৃ, 
এবং তাপ্টদর উপলজিপ্টত আপ্টছ এমন এক তীক্ষ্ণ অন্তদ ৃেজি যা অপ্টনক ‘স্বাধীন’ 
মানুষপ্টদরও সনই। 
 
সমপ্টয়র সাপ্টথ আজবষ্কার করলাম, সতয কথা বলার আপ্টরক নাম কারাবাস। আর 
তাই আমরা সদজখ ইসলাপ্টমর ইজতিাস িপু্টড় সতযভাষী ‘আজলমপ্টদর সাপ্টথ 
কারাোপ্টরর এক অদু্ভত সখযতা। আর আমাপ্টদর এই সম্মাজনত ‘আজলমেণ িপ্টচ্ছন 
নবী ইউসুে  এর েজবেত উত্তরসরূী, যাপ্টক আল্লাি কারাোপ্টর সপ্ররণ কপ্টরজছপ্টলন, 
দান কপ্টরজছপ্টলন নবযুওয়াত, জশো জদপ্টয়জছপ্টলন ‘ইলম এবং জিকমাি এবং 
সবপ্টশপ্টষ জদপ্টয়জছপ্টলন দুজনয়ার বপু্টক রািত্ব। আর সসই ধারাবাজিকতায় আমাপ্টদর 
পবূেবতেী ‘আজলমেণ সতযপ্টক ভাপ্টলাপ্টবপ্টসপ্টছন জনপ্টির িীবন সথপ্টকও সবজশ, তাই 
আল্লাি তাপ্টদর কলপ্টমর িারা িীনপ্টক রো কপ্টরপ্টছন এবং আিও তা কপ্টর 
চপ্টলপ্টছন।  
 
আর এরই সাপ্টথ ইজতিাস সথপ্টক একজট গুরুত্বপণূে জশো পাই, তা িপ্টলা, একিন 
মানুষপ্টক বন্দী করা যায়, িতযা করা যায় জকনু্ত তার জচন্তা ও আদশেপ্টক দমন করা 
যায় না। আর তাই আমরা সদজখ ইমাম আব ু িাজনো, শাইখলু ইসলাম ইবপ্টন 
তাইজময়যািপ্টদরপ্টক t বন্দী কপ্টর থাজমপ্টয় রাখা যায়জন, তারা সয জশো জদপ্টয়প্টছন 
তা আি সপ াঁপ্টছ সেপ্টছ মসুজলম জবপ্টের প্রজতজট প্রাপ্টন্ত। এটা আল্লাির k েমতার 
এক িাজ্বলযমান প্রদশেনী। 
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َ َلَ يَْعلَُمونََ ﴾ نََّ أَْكثَرََ النَّاس  ك  هَ  َولََٰ َُ َغال بَ  َعلَىََٰ أَْمر   ﴿ َوّللاَّ

“আল্লাহ তািঁ কাজকতিব িতববিববা, শকনু্ত অশধকাংি মলাতকই জাতন না।” 
[িূিা ইউসুি, ১২: ২১]  

আল্লাি তা‘আলা তার িীনপ্টক আপ্টলাজকত রাখপ্টবন আর সসই প্রজিয়ার মপ্টধয সযন 
আমরা শাজমল িপ্টত পাজর, সস প্রয়াপ্টসই কারাবন্দী ভাইপ্টদর সলখা প্রকাশ করা। 
আল্লাি তা‘আলা িপ্টক্বর িবান পছন্দ কপ্টরন, যাজলম চায় েলা জটপ্টপ সস িবান 
রুদ্ধ কপ্টর জদপ্টত, আর তাই আমরা চাই সস কথাগুপ্টলা প্রকাশ কপ্টর জদপ্টত। তাই 
সমসামজয়ক জকছু কারাবন্দী ভাইপ্টদর অনুজদত সলখার সংকলন এই বই। এ 
বইপ্টয়র প্রায় সব সলখাই আমাপ্টদর ভাইরা জলপ্টখপ্টছন কারাোপ্টর বপ্টস, ইনশা 
আল্লাি, সলখাগুপ্টলা ঝণো িপ্টয় আমাপ্টদর শুষ্ক হৃদপ্টয় প্রাপ্টণর সঞ্চার ঘটাপ্টব, 
আমাপ্টদর ঈমাপ্টনর োছগুপ্টলাপ্টক সপ্টতি কপ্টর তুলপ্টব এবং আমাপ্টদরপ্টক এই 
উপলজি করাপ্টত সেম িপ্টব সয, আমরা মকু্ত িপ্টয়ও কতটা বন্দী, আর কারাোপ্টর 
আমাপ্টদর ভাই-সবাপ্টনরা বন্দী িপ্টয়ও কতটা স্বাধীন!  
 
এই কািজট সম্পন্ন করার একচ্ছে দায়ভার সথপ্টক মজুক্ত সচপ্টয় সনওয়া আমার 
একান্তই দাজয়ত্ব। এ কািজট সশষ করা িয়প্টতা সম্ভবই িপ্টতা না, যজদ না আল্লাির 
একগুচ্ছ বান্দা একজনষ্ঠভাপ্টব এই কাপ্টি জনপ্টিপ্টক সেপ্টল জদত। আল্লাি k এই 
কািপ্টক গ্রিণ কপ্টর সনপ্টবন এবং পাঠকবনৃ্দ সযন এই কাপ্টির িারা উপকৃত িপ্টত 
পাপ্টরন, সসই সত জেক্ব সেপ্টল সদপ্টবন, এই কামনা কজর।  
 
ওয়াসসালাম 
জিম তানভীর  
০৮ শা’বান, ১৪৩৫ জিিজর।  
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িাতরক তমহান্না 

 
তাজরক সমিান্না একিন ৩১ বছর বয়স্ক মসুজলম দা’ঈ, সপশায় োমোজসস্ট। জতজন 
আপ্টমজরকায় পড়াপ্টশানা কপ্টরপ্টছন এবং সসখাপ্টন মসুজলমপ্টদর মাপ্টঝ অতযন্ত 
সম্মাজনত এবং পছন্দনীয় একিন বযজক্তত্ব। জতজন সসখাপ্টন দীঘেজদন িমু’ুআর 
খতুবা সদওয়ার পাশাপাজশ তরুণপ্টদর সাপ্টথ িালাক্বাি ও দা’ওয়াপ্টতর কাি 
কপ্টরপ্টছন। আপ্টমজরকার জনষু্ঠর আগ্রাসী নীজতর জবরুপ্টদ্ধ জতজন জছপ্টলন সসাচ্চার এবং 
মসুজলম বন্দীপ্টদর অজধকার রোয় জতজন জছপ্টলন এক জনপ্টবজদত কণ্ঠস্বর। জতজন শুধ ু
জদপ্টয়ই সেপ্টছন, জকছুই সননজন। যারা তাপ্টক সচপ্টন তাপ্টদর ভাষায় জতজন অতযন্ত 
জবনয়ী, আন্তজরক, স্পিভাষী এবং আপসিীন এক বযজক্তত্ব।  
 
একিন সপ্টচতন রািননজতক স্পিবাদী বযজক্ত িওয়ায় দীঘেজদন ধপ্টর এেজবআই 
তার জবরুপ্টদ্ধ ষড়যন্ত্র করজছল এবং তাপ্টক নানাভাপ্টব িয়রাজন কপ্টর আসজছল। তারা 
গুপ্তচর িওয়ার প্রস্তাব জদপ্টয় বযথে িওয়ায় পরবতেীপ্টত তার জবরুপ্টদ্ধ জমপ্টথয মামলা 
দাাঁড়া কপ্টর এবং তাপ্টক একাজধকবার সগ্রপ্তার কপ্টর। পরবতেীপ্টত এক প্রিসনমলূক 
জবচাপ্টর ২০১২ সাপ্টলর ১২ এজপ্রল তার ১৭ বছপ্টরর কারাদণ্ড িয়। বতেমাপ্টন জতজন 
যকু্তরাপ্টের ইজলনইপ্টসর মযাজরয়ন শিপ্টর কজমউজনপ্টকশন মযাপ্টনিপ্টমন্ট ইউজনপ্টট 
সািা সভাে করপ্টছন। 
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িাতরক তমহান্নার জবািবতিবি িার 

‘সন্ত্রাসী' হবে ওঠার গল্প 

 
জবসজমল্লাজির রািমাজনর রািীম 

  
জঠক চার বছর আপ্টের এই জদপ্টন আজম স্থানীয় িাসপাতাপ্টল আমার জশেজটং জিউজট 
সশষ কপ্টর োজড়র জদপ্টক সিাঁপ্টট যাজচ্ছলাম। তখন দুই সেিাপ্টরল এপ্টিন্ট (FBI) 
আমার পথপ্টরাধ কপ্টর। তারা আমাপ্টক দুজট প্রস্তাপ্টবর মাপ্টঝ একজট সবপ্টছ জনপ্টত 
বপ্টল। একজট সিি, অপরজট কজঠন। তাপ্টদর ভাষায় “সিি” প্রস্তাবজট জছল 
সরকাপ্টরর চর অথোৎ এপ্টিন্ট জিপ্টসপ্টব কাি করার। সসজট করপ্টল আমাপ্টক কখনও 
আদালত বা কারাোপ্টরর জেসীমানায়ও সযপ্টত িপ্টব না। আর কজঠন প্রস্তাবজটর 
বাস্তব রূপ আি আপনারা সবাই সদখপ্টত পাপ্টচ্ছন। আজম কজঠন প্রস্তাবজটই সবপ্টছ 
জনপ্টয়জছ এবং তাই, েত চার বছপ্টরর অজধকাংশ সময় ধপ্টর আজম আলমাজরর 
সখাপ্টপর মপ্টতা সছাট্ট একটা কপ্টে জদপ্টনর ২৩ ঘন্টাই জনঃসঙ্গ অবস্থায় বন্দী িপ্টয় 
কাজটপ্টয়জছ। আমাপ্টক এতজদন আটপ্টক রাখপ্টত এবং জবচাপ্টরর কাঠেড়ায় দাাঁড় 
করাপ্টত এেজবআই ও তাপ্টদর আইনিীবীরা কজঠন পজরশ্রম কপ্টরপ্টছ। সরকার 
সাধারণ মানুপ্টষর পপ্টকপ্টটর টযাপ্টের লে লে িলার বযয় কপ্টরপ্টছ। সশষপ্টমশ আি 
আমাপ্টক আপনাপ্টদর সামপ্টন িাজির করা িপ্টয়প্টছ সযন আমাপ্টক আপ্টরা দীঘেজদন 
কারাপ্টভাপ্টের সািা সদওয়া যায়।  
  
রায় সঘাষণার এই জদনজটপ্টক সামপ্টন সরপ্টখ অপ্টনপ্টকই আমাপ্টক অপ্টনক পরামশে 
জদপ্টয়প্টছ। আপনাপ্টদর সামপ্টন কাঠেড়ায় দাাঁজড়প্টয় কী বলপ্টল আমার উপকার িপ্টব, 
আমার কী কথা বলা উজচত ইতযাজদ জনপ্টয় অপ্টনপ্টকই পরামশে জদপ্টয়প্টছন। অপ্টনপ্টকই 
বপ্টলপ্টছন আমার েমা সচপ্টয় আত্মসমপেণ করা উজচত যাপ্টত কপ্টর লঘ ুশাজস্ত িয়। 
অপ্টনপ্টক বপ্টলপ্টছন েমা চাই বা না-চাই, আমার কপাপ্টল কজঠন শাজস্তই িটুপ্টব। 
জকনু্ত সসসব পরামশে উপ্টপো কপ্টর আজম আিপ্টক শুধ ুজনপ্টিপ্টক জনপ্টয় কপ্টয়ক জমজনট 
কথা বলপ্টত চাই। 
  
যখন আজম আপ্টমজরকান সরকাপ্টরর সবতনপিু গুপ্তচর িওয়ার প্রস্তাব প্রতযাখযান 
করলাম, তখন সরকার আমাপ্টক আটক করল মিুাজিদীনপ্টদর সািাযয করার 
“অপরাপ্টধ”। এই মিুাজিদীনরা মসুজলম জবপ্টের দখলদাজরপ্টত্বর জবরুপ্টদ্ধ লড়প্টছ। 
জমজিয়ার ভাষায় এরা িপ্টচ্ছ “সন্ত্রাসী” বা “সটরজরস্ট”। আজম সকাপ্টনা মসুজলম সদপ্টশ 
িন্মগ্রিণ কজরজন। এই আপ্টমজরকাপ্টতই আমার িন্ম আর সবপ্টড় ওঠা। আর এ 
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কারপ্টণই অপ্টনক মানুষ আমার উপর রীজতমপ্টতা সেপ্টপ আপ্টছ! তাপ্টদর কথা িপ্টলা, 
“কীভাপ্টব এই সলাকটা একিন আপ্টমজরকান িপ্টয় “সন্ত্রাসী”সদর পপ্টে অবস্থান 
জনপ্টত পারপ্টলা! কীভাপ্টব ওপ্টদর জবোপ্টস জবোসী িপ্টলা!” মানুপ্টষর দজৃিভজঙ্গ ও 
জবোস তার পাজরপাজেেকতার আদপ্টল েপ্টড় ওপ্টঠ এবং আজমও তার বযজতিম নই। 
আর তাই আজম বলজছ, আমার আপ্টমজরকা জবপ্টরাধীতার সপছপ্টন স্বয়ং আপ্টমজরকাই 
দায়ী।  
 
ছয় বছর বয়স সথপ্টক, আজম কজমক বইপ্টয়র একটা জবশাল সংগ্রি েপ্টড় তুলপ্টত 
শুরু কজর। বযাটমযাপ্টনর চজরেজট আমার মপ্টন একটা ধারণা খবু স্পিভাপ্টব সোঁপ্টথ 
সদয়। আমাপ্টক পজরচয় কজরপ্টয় সদয় জবপ্টের জচরন্তন বাস্তবতার সাপ্টথ আর তা 
িপ্টলা: েপ্টের চজরেগুপ্টলার মপ্টতা এই দুজনয়াপ্টতও অতযাচারী যাজলম আপ্টছ, আপ্টছ 
জনযোজতত ও মিলমু, এবং তাপ্টদর মাপ্টঝ আপ্টছ এমন জকছু মানুষ যারা জনপীজড়ত, 
সশাজষত মানুপ্টষর পপ্টে অবস্থান সনয়। এই বাস্তবতা আমাপ্টক এতটাই আপ্টন্দাজলত 
কপ্টরজছল সয, আমার পপু্টরা শশশব িপু্টড় আজম সযসব বইপ্টয়ই এ ধরপ্টনর বাস্তবতা 
খুাঁপ্টি সপতাম সসগুপ্টলা সাগ্রপ্টি পপ্টড় সেলতাম। আংপ্টকল টম’স সকজবন, মযালকম 
এে এর আত্মিীবনী প্রভৃজত বইগুপ্টলা আমার মাপ্টঝ সসই ধারণাজটপ্টকই সুদঢ়ৃ কপ্টর 
সতাপ্টল। এমনজক ‘দয কযাচার ইন দয রাই’(The Catcher in the Rye) 
বইজটপ্টতও আজম এই ধরপ্টনর শনজতকতার ছাপ খুাঁপ্টি পাই। 
 
িাইসু্কপ্টল উঠার পর আজম সজতযকার ইজতিাস োস করা শুরু কজর। আজম অবাক 
িপ্টয় সদখলাম সসই বযাটমযাপ্টনর কজমপ্টকর মপ্টতাই সতা লােপ্টছ সবজকছু! আজম 
আজবষ্কার করলাম সশাষক-সশাজষপ্টতর এই ঘটনাবজল উপন্যাপ্টসর সীমানা সপজরপ্টয় 
আসপ্টল আপ্টরা অপ্টনক সবজশ বাস্তব। আজম সনজটভ আপ্টমজরকানপ্টদর (আপ্টমজরকার 
আজদ অজধবাসী) ইজতিাস পড়লাম এবং িানপ্টত পারলাম বজিরােত 
ইউপ্টরাজপয়ানপ্টদর িাপ্টত তাপ্টদর কী করুণ দশা িপ্টয়জছল। আবার এই ইউপ্টরাপ 
সথপ্টক আেত সলাকপ্টদর বংশধপ্টররা কীভাপ্টব রািা িিে (৩য়) এর িাপ্টত সশাজষত 
িপ্টয়জছল। আজম পল জরজভয়ার, টম সপইনপ্টদর সম্পপ্টকে িানলাম, িানলাম কীভাপ্টব 
আপ্টমজরকানরা জিজটশপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ সশস্ত্র জবপ্লব কপ্টরজছল। আিপ্টক সসটাপ্টকই 
আমরা আপ্টমজরকান সরভুযপ্টলশন ওয়ার জিপ্টসপ্টব উদযাপন কজর।  
 
সছাটপ্টবলায় জশোসেপ্টর আমরা এই জবপ্লপ্টবর যদু্ধপ্টেেগুপ্টলা সদখপ্টত সবর িতাম। 
এই আদালপ্টতর অদূপ্টরই সতমন জকছু যদু্ধপ্টেে রপ্টয়প্টছ। আজম হ্যাজরপ্টয়ট টাবমযান, 
ন্যাট টানোর, িন িাউনপ্টদর সম্পপ্টকে পড়াপ্টশানা করলাম। তারা জছপ্টলন দাসপ্রথার 
জবরুপ্টদ্ধ আপ্টন্দালপ্টনর অগ্রপজথক। আজম ধীপ্টর ধীপ্টর পড়প্টত লােলাম ইমা 



িাতরক তমহান্না  প্রাচীর | 7 
 

সোল্ডমযান, ইউজিন সিবস এবং সলবার ইউজনয়প্টনর সংগ্রাপ্টমর কথা। িানপ্টত 
পারলাম সমাপ্টির সখপ্টট খাওয়া মানুষ, েরীব সলাকপ্টদর দুঃপ্টখর ইজতিাস। আজম 
আরও িানলাম অযানা ফ্াংপ্টকর কাজিজন, নাৎজসপ্টদর ববেরতার কথা, কীভাপ্টব তারা 
সংখযালঘ ু মানুষপ্টদর িতযা কপ্টরপ্টছ এবং জবপ্টরাধী পেপ্টক কারারুদ্ধ কপ্টরপ্টছ। 
িানলাম সরািা পাকে, মযালকম এে, মাজটেন লথুার জকং প্রমখু বযজক্তবপ্টেের 
মানবাজধকাপ্টরর িন্য সংগ্রাপ্টমর েে। সিা জচ জমন সম্পপ্টকে পড়াপ্টশানা করপ্টত জেপ্টয় 
িানলাম কীভাপ্টব জভপ্টয়তনামবাসীপ্টক জনপ্টিপ্টদর স্বাধীনতাপ্টক বাাঁজচপ্টয় রাখপ্টত যেু 
যেু ধপ্টর এপ্টকর পর এক িানাদার বাজিনীর জবরুপ্টদ্ধ লড়প্টত িপ্টয়প্টছ। আপ্টরা 
সিপ্টনজছলাম সনলসন মযাপ্টন্িলা আর তৎকালীন বণেবাপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ তার সংগ্রাম 
সম্পপ্টকে।  
 
এ সব ইজতিাসই সযন আমার ছয় বছর বয়প্টস সশখা কজমক বইপ্টয়র কাজিজনর 
পনুরাবজৃত্ত। যাজলম এবং মযলপু্টমর মধযকার এ িন্দ্ব জচরন্তন িন্দ্ব। যখনই এসব 
েে পড়তাম, সবসময়ই আজম জনপ্টিপ্টক সশাজষত মানুপ্টষর পপ্টে অনুভব কপ্টরজছ। 
মপ্টনর অিাপ্টন্ত আজম সশাজষতপ্টদর পপ্টে রুপ্টখ দাাঁড়াপ্টনা মানুষগুপ্টলাপ্টক সম্মান ও 
সমথেন করপ্টত শুরু কপ্টরজছ, িাজত-ধমে-বণে জনজবেপ্টশপ্টষ। আজম আমার োস 
সনাটগুপ্টলাপ্টক কখনই অযপ্টে সেপ্টল জদতাম না। আমার সবিরুপ্টমর আলমাজরপ্টত 
সসই োসপ্টনাটগুপ্টলা এখনও জদজবয সািাপ্টনা আপ্টছ। 
  
জকনু্ত ইজতিাপ্টসর মিানায়কপ্টদর একিন সযন সবাইপ্টক ছাজড়প্টয় সেপ্টছন। জতজন 
মযালকম এে। তার অপ্টনক জকছুই আমার ভাপ্টলা সলপ্টেপ্টছ। জকনু্ত আজম সবপ্টচপ্টয় 
মগু্ধ িপ্টয়জছ তার পজরবতেন সদপ্টখ। মযালকম এেপ্টক জনপ্টয় জনজমেত স্পাইক জল এর 
“এে” চলজচ্চেটা আপনারা সদপ্টখপ্টছন জক না িাজন না। এজট প্রায় সাপ্টড় জতন 
ঘন্টার একজট চলজচ্চে, সযখাপ্টন সদখা যায় শুরুর জদকটাপ্টত সয মযালকম এে 
জছপ্টলন একিন অজশজেত অপরাধী, সশপ্টষর জদকটাপ্টত সসই মযালকমই পজরণত 
িন একিন স্বামী, একিন জপতা, েণমানুপ্টষর রোকতো, একিন বাগ্মী সনতা 
এবং িজ্জ পালনকারী একিন জনয়মানুবতেী মসুজলম বযজক্তপ্টত। সবপ্টশপ্টষ জতজন 
শিীদ িন।  
 
মযােকলমর জীবন আমালক একথি মেূযবান থিক্ষা থেলয়লে। 
আর তা িপ্টলা ইসলামটা উত্তরাজধকারসপূ্টে প্রাপ্ত সকাপ্টনা জবষয় নয়। িন্মসপূ্টে 
শুধমুাে মসুজলম পজরবাপ্টর িন্মাপ্টলই সকউ মসুজলম িপ্টত পাপ্টর না। এটা সকাপ্টনা 
সংস্কজৃত বা নতৃাজিক িনপ্টোষ্ঠীর িীবনাচরণ নয়। বরং এজট একজট িীবনবযবস্থা, 
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এজট একজট িীবনপ্টবাধ। আর এটা গ্রিণ করার িপ্টন্য সক সকাথায় িন্মগ্রিণ 
কপ্টরপ্টছ বা কী পজরপ্টবপ্টশ সবপ্টড় উপ্টঠপ্টছ এগুপ্টলা সকাপ্টনা বযাপার নয়। এ জবষয়টা 
আমাপ্টক ইসলাম জনপ্টয় আপ্টরা েভীরভাপ্টব ভাবপ্টত উিদু্ধ কপ্টর। আজম তখন সকবল 
জকপ্টশার। জকনু্ত ইসলাম আমাপ্টক সসই প্রপ্টের উত্তর জদপ্টলা, সয প্রপ্টের উত্তর জদপ্টত 
জেপ্টয় বড় বড় জবজ্ঞানীরা সখই িাজরপ্টয় সেপ্টলপ্টছন। সয প্রপ্টের উত্তর খুাঁপ্টি না 
পাওয়ার বযথেতা অপ্টনক ধনী আর জবখযাত মানুষপ্টদর জবষাদ আর আত্মিতযার 
জদপ্টক সঠপ্টল জদপ্টয়প্টছ, “কী আমাপ্টদর িীবপ্টনর উপ্টেশয?”, “এই মিাজবপ্টে আমরা 
সকন, কীপ্টসর আশায় সবাঁপ্টচ আজছ?” – ইসলাম আমাপ্টক সকবল িীবপ্টনর উপ্টেশয 
িাজনপ্টয় োন্ত িপ্টলা না, বরং দুজনয়ার বপু্টক কীভাপ্টব সবাঁপ্টচ থাকপ্টত িপ্টব তাও 
জশজখপ্টয় জদল।  
 
ইসলাপ্টম জিিধপ্টমের মপ্টতা যািকতপ্টন্ত্রর িজটলতা সনই সয, ধমেীয় বযাপাপ্টর জবপ্টশষ 
জকছু পপু্টরাজিপ্টতর দারস্থ িপ্টত িয়। তাই আজম জনপ্টিই কুরআন এবং রাসলূ  এর 
জশোগুপ্টলা ঘাাঁটপ্টত আরম্ভ করলাম। এই দুজনয়া, এই দুজনয়ায় আমার িীবপ্টন, 
আমার চারপাপ্টশর মানুপ্টষর িীবপ্টন আর সমগ্র জবেপ্টক ইসলাপ্টমর কী সদওয়ার 
আপ্টছ – তা িানার আগ্রি সথপ্টক আজম শুরু করলাম জ্ঞানািেপ্টনর যাো। আজম 
যতই ইসলাম সম্পপ্টকে িানপ্টত লােলাম তপ্টতাই ইসলামপ্টক বহুমলূযবান সসানার 
টুকপ্টরার মপ্টতা মলূযবান মপ্টন করপ্টত লােলাম। এগুপ্টলা উঠজত বয়প্টসর কথা, জকনু্ত 
আিপ্টকও আজম শত চাপ আর ঝড়ঝঞ্ঝা উপ্টপো কপ্টর আপনাপ্টদর সামপ্টন দাাঁজড়প্টয় 
বলপ্টত চাই, আজম একিন েজবেত মসুজলম।  
 
আমার মপ্টনাপ্টযাপ্টের সকন্দ্রজবন্দু একসময় জনবদ্ধ িপ্টলা জবপ্টের জবজভন্ন প্রাপ্টন্ত 
মসুজলমপ্টদর িীবপ্টন। আজম সযজদপ্টকই তাকাতাম, সসজদপ্টকই সদখতাম বড় বড় 
পরাশজক্তগুপ্টলা আমার ভাপ্টলাবাসাপ্টক ধ্বংস করপ্টত তৎপর। আজম সদপ্টখজছ 
আেোজনস্তাপ্টনর মসুজলমপ্টদর সাপ্টথ সসাজভপ্টয়ত ইউজনয়ন কী কপ্টরপ্টছ। আজম 
সদপ্টখজছ বসজনয়ার মসুজলমপ্টদর উপর সাজবেয়ানপ্টদর অতযাচার, সদপ্টখজছ সচচজনয়ার 
মসুজলমপ্টদর উপর রাজশয়ার অনাচার। আজম সদখলাম সলবানপ্টনর মসুজলমপ্টদর 
সাপ্টথ ইসরাঈল কী অন্যায় কপ্টরপ্টছ এবং আপ্টমজরকার পণূে সমথেন এবং 
সিপ্টযাজেতায় যা সস আিও চাজলপ্টয় যাপ্টচ্ছ জেজলজস্তপ্টন।  
 
আমার এও অিানা জছল না সয আপ্টমজরকা জনপ্টিই মসুজলমপ্টদর সাপ্টথ কী ভয়ানক 
অন্যায় কপ্টর আসপ্টছ। আজম উপসােরীয় যদু্ধ সম্পপ্টকে িানলাম, িানলাম কীভাপ্টব 
ইউপ্টরজনয়াম সবামা বযবিার কপ্টর ইরাক িপু্টড় িািার িািার মানুষপ্টক িতযা করা 
িপ্টয়প্টছ। সসই সবামার সতিজিয়তায় মরণবযাজধ কযান্সার ছজড়প্টয় পপ্টড়জছল 
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বহুগুপ্টণ। আপ্টমজরকার সনতপৃ্টত্ব িাজতসংঘ কতৃেক আপ্টরাজপত জনপ্টষধাজ্ঞার কারপ্টণ 
ইরাপ্টক খাদয, পাজন এবং ঔষধপে প্রপ্টবশ করপ্টত সদয়া িয়জন। যার েলােল জছল 
ইরাপ্টক অন্তত ৫ লে জশশুর মতুৃয। আমার মপ্টন আপ্টছ একটা জভজিও জেপ 
সদপ্টখজছলাম, “60 Minutes” সপ্রাগ্রাপ্টম, সসখাপ্টন সাোৎকাপ্টর মযাপ্টিজলন 
অলিাইট বপ্টলজছপ্টলন, “এটাই তাপ্টদর যথাথে পাওনা!” আজম সদখলাম কীভাপ্টব 
জকছু মানুষ এই জনমেম জশশু িতযার ঘটনায় শান্ত থাকপ্টত না সপপ্টর এপ্টরাপ্টপ্লন 
িাইিযাক কপ্টর ১১ সসপ্টেম্বপ্টর টুইন টাওয়ার উজড়প্টয় এর প্রজতপ্টশাধ সনয়। 
 
এর পরবতেী সমপ্টয় এই ঘটনার প্রজতজিয়াস্বরূপ আপ্টমজরকা ইরাক আিমণ কপ্টর 
বসল। আজবষ্কার করলাম “Shock & Awe” (এক ধরপ্টনর আিমণাত্মক 
সামজরক সক শল)এর পজরণজত। ইরাপ্টকর যন্ত্রণাজেি জশশুরা িাসপাতাপ্টলর ওয়াপ্টিে 
শুপ্টয় আপ্টছ, তাপ্টদর কপাপ্টল জবাঁপ্টধ আপ্টছ জমসাইপ্টলর তীক্ষ্ণ শ্রযাপপ্টনল (shrapnel)। 
না, CNN এ এসপ্টবর জকছুই সদখায়জন। সমজরন সসনারা িাদীসা শিপ্টর ২৪ িন 
ঘমুন্ত মসুজলমপ্টক গুজল কপ্টর িতযা কপ্টর উজড়প্টয় জদপ্টয়জছল। তাপ্টদর মপ্টধয জছল ৭৬ 
বছর বয়স্ক হুইলপ্টচয়াপ্টর বসা এক বদৃ্ধ, আরও জছল জবছানাপ্টত ঘমুন্ত নারী এবং 
জশশু।  
 
আথম আলরা জানোম এক চিৌদ্দ বেলরর ইরাথক বাথেকার কো।  
সবান আবীর-আল-িানাজব, তাপ্টক পাাঁচিন আপ্টমজরকান সসনা েণধষেণ কপ্টর। 
তারপর তাপ্টক ও তার পজরবাপ্টরর সকলপ্টক মাথায় গুজল কপ্টর িতযা কপ্টর। পাষণ্ডরা 
তাপ্টদর মতৃপ্টদি আগুপ্টন পজুড়প্টয় সদয়। আজম আপনাপ্টদর একটা জিজনস মপ্টন 
কজরপ্টয় জদপ্টত চাই। একিন মসুজলম নারী কখনও তার একজট চুল পযেন্ত 
পরপরুুপ্টষর সামপ্টন উন্মকু্ত কপ্টর না। অথচ কেনা কপ্টর সদখনু একজটবার, 
রেণশীল পজরবাপ্টরর এই সছাট্ট সমপ্টয়জটর কাপড় জছাঁপ্টড় সেলা িপ্টচ্ছ। পাশজবকভাপ্টব 
তাপ্টক সয ন জনযোতন করপ্টছ, একিন-দুিন নয়, পাাঁচ শসজনক জমপ্টল। এই আিও, 
আজম কারাোপ্টর বপ্টস পাজকস্তান, সসামাজলয়া আর ইপ্টয়প্টমপ্টন আপ্টমজরকার চলমান 
সরান িামলার খবর শুনজছ। এইপ্টতা েত মাপ্টসই, শুনলাম ১৭ িন আেোন 
মসুজলমপ্টক গুজল কপ্টর িতযা করা িপ্টয়প্টছ এবং এরপর তাপ্টদর লাশ পজুড়প্টয় সেলা 
িপ্টয়প্টছ। এপ্টদর সবজশরভাে জছপ্টলন মা এবং তাপ্টদর সছাট সন্তান।  
 
এগুলো হয়ল া আপনার কালে থনেক পথত্রকার খবর বব থকেু নয় …  
জকনু্ত এই আজম, এরই মাপ্টঝ জশপ্টখজছ, ইসলাপ্টমর আনুেতয আর ভ্রাতপৃ্টত্বর 
সংজ্ঞাটুকু। প্রজতটা মসুজলম নারী আমার সবান, আর প্রজতটা মসুজলম পরুুষ আমার 
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ভাই, আর এই আমরা একসাপ্টথ একটা জবশাল পজরবার যারা এপ্টক অপরপ্টক 
সািাযয কপ্টর যাব। অন্যভাপ্টব বলপ্টত সেপ্টল, আজম আসপ্টল আমার ভাইপ্টবানপ্টদর 
উপর এমন জনজবেচার অতযাচার সদপ্টখ চুপ বা “জনজিয়” থাকপ্টত পাজরজন। 
সশাজষপ্টতর িন্য সিানুভূজত আমার সবসময়ই জছল, জকনু্ত আি সযন বযাপারটা 
একদমই বযজক্তেত। যারা আমার ভাই-সবানপ্টদর িপ্টয় লড়প্টছ তাপ্টদর প্রজত আমার 
সম্মানও তাই অন্তপ্টরর অন্তঃস্থল সথপ্টক উৎসজরত। 
 
আজম পল জরজভয়াপ্টরর কথা উপ্টল্লখ কপ্টরজছ। একজদন জিজটশ িানাদাররা সযাম 
এিামস ও িন হ্যানককপ্টক সগ্রেতার করপ্টত এবং জমজনটমযানপ্টদর অতজকেত 
আিমণ কপ্টর তাপ্টদর অস্ত্র বাপ্টিয়াপ্ত করপ্টত সলজেনটপ্টন আসজছল। আোম এই 
খবর সপপ্টয় সসজদন পল জরজভয়ার সঘাড়ায় সচপ্টপ মধযরাপ্টত সলাকপ্টদরপ্টক সতকে 
করপ্টত সবজরপ্টয় যান। েপ্টল কনকপ্টিে জেপ্টয় জিজটশ সসনারা মপু্টখামজুখ িয় জভন্ন 
দপৃ্টশযর। জমজনটমযানরা জিজটশ অজভযাপ্টনর আোম বাতো লাভ কপ্টর পবূেপ্রস্তুজত জনপ্টয় 
বপ্টস আপ্টছ, অপ্টস্ত্র সুসজজ্জত িপ্টয় অপ্টপো করপ্টছ যপু্টদ্ধর িন্য। জিজটশরা সস যপু্টদ্ধ 
পরাজিত িয়, আর এ জবিপ্টয়র িাত ধপ্টর আপ্টস আপ্টমজরকান সরভুযপ্টলশন। সিপ্টন 
অবাক িপ্টবন জমজনটমযানরা সসজদন যা কপ্টরজছল আজম সসই ঘটনাপ্টক একজট আরজব 
শব্দ জদপ্টয় অজত সিপ্টি বযাখযা কপ্টর সদব। তা িপ্টলা: জিিাদ। আর এটা জনপ্টয়ই 
আমার আিপ্টকর এই জবচার।  
 
আমার জবরুপ্টদ্ধ িয়প্টতা আপনারা িজঙ্গপ্টদর বক্তবয এবং জভজিও অনুবাপ্টদর 
অজভপ্টযাে শুপ্টনপ্টছন। শুপ্টনপ্টছন জশশুপ্টতাষ এবং িাসযকর অজভপ্টযাে, “ওি! সস সতা 
ঐ অনুপ্টচ্ছপ্টদর অনুবাদ কপ্টরপ্টছ!”, “ওি! সস সতা এই বাকযটা এজিট কপ্টরপ্টছ” – 
এর সবই একটা ঘটনাপ্টক সকন্দ্র কপ্টর ঘরুপাক সখপ্টয়প্টছ, তা িপ্টলা: জিজটশরা 
আপ্টমজরকার জবরুপ্টদ্ধ যা কপ্টরজছল জঠক একই কাি আপ্টমজরকা মসুজলমপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ 
করায় সযসব মসুজলমরা রুপ্টখ দাাঁজড়প্টয়প্টছ তাপ্টদর সমথেন করা। আমার বযাপাপ্টর 
আনীত অজভপ্টযােগুপ্টলার বযাপাপ্টর এটা িপ্টলর মপ্টতা পজরষ্কার, আজম কখনই শজপং 
মপ্টল আপ্টমজরকান িতযার পজরকেনা কজরজন। এগুপ্টলা এপ্টকবাপ্টরই পাতাপ্টনা 
অজভপ্টযাে। সরকারদলীয় সােীপ্টদর সােযগুপ্টলাই এমন অজভপ্টযাপ্টের জবপরীপ্টত 
কথা বপ্টল। ঘন্টার পর ঘন্টা ধপ্টর অজভজ্ঞ আইনজ্ঞরা এই বযাপাপ্টর আমার সলখা 
বযবপ্টচ্ছদ কপ্টর তাপ্টদর অজভপ্টযাপ্টের পপ্টে জকছুই সবর করপ্টত পাপ্টরনজন। পপ্টর, 
আজম যখন মকু্ত িলাম, তখন সরকার আমার কাপ্টছ ছদ্মপ্টবশী চর সপ্ররণ কপ্টর 
একজট “সন্ত্রাস পজরকেনা”র সাপ্টথ যকু্ত িওয়ার প্রস্তাব পাঠায়। সািাপ্টনা নাটক 
শতজর কপ্টর সরকার আমাপ্টক এর মপ্টধয িড়াপ্টনার ষড়যন্ত্র কপ্টরজছল। জকনু্ত আজম 
তাপ্টত সাড়া সদইজন। রিসযিনকভাপ্টব, জবচারকরা এই ঘটনাজট সযন সশাপ্টনইজন।  
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যাই সিাক, আমার জবরুপ্টদ্ধ সয জবচার কাযেিম চলপ্টছ তা মসুজলম িারা আপ্টমজরকার 
নােজরক িতযা জনপ্টয় নয়, বরং তা আপ্টমজরকান কতৃেক মসুজলম িতযার জবপ্টরাজধতা 
করার কারপ্টণ। আজম জবোস কজর, মসুজলমপ্টদরপ্টক অবশযই িানাদারপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ 
লপ্টড় সযপ্টত িপ্টব, সিাক সস িানাদাররা সসাজভপ্টয়ত বা আপ্টমজরকা জকংবা মঙ্গলগ্রি 
সথপ্টক আেত। আজম এটাই জবোস কজর, আজম সবসময় এমনটাই জবোস করতাম 
এবং সবসময় এমনটাই জবোস কপ্টর যাব (ইনশা আল্লাি)। এটা সন্ত্রাসবাদ নয়, 
এটা চরমপন্থা নয়। এটা জনছক আত্মরো, জনপ্টির মাজটপ্টক শত্রুর িাত সথপ্টক 
রো করা।  
 
আজম আমার আইনিীবীপ্টদর এই মপ্টতর সাপ্টথ জিমত সপাষণ কজর যখন তারা 
বপ্টল, “সবাই সতামার এই জবোপ্টসর সাপ্টথ একমত িপ্টব এমনটা নয়”। আজম বজল, 
না, এটা যার-যার-তার-তার জবষয় নয়। যার সামান্য কাণ্ডজ্ঞান ও মানবতাপ্টবাধ 
আপ্টছ, আমার সাপ্টথ সস এই জবষপ্টয় একমত না িপ্টয় পাপ্টর না। সকউ যজদ আপনার 
বাসায় িাকাজত করপ্টত আপ্টস এবং আপনার পজরবার-পজরিপ্টনর েজত সাধন কপ্টর, 
কমনপ্টসন্স বপ্টল আপনার উজচত িাকাতপ্টক তাজড়প্টয় সদওয়া। জকনু্ত যখন সসই ভূজম 
িয় “মসুজলম ভূজম” আর আিমণকারী বাজিনী িয় “আপ্টমজরকান সসনাবাজিনী”, 
তখন সকন সযন সব নীজতননজতকতার মাপকাজঠ উপ্টে যায়! জনপ্টিপ্টদর রো করা 
তখন “সন্ত্রাসবাদ”;আকাশ আর সাের পাজড় জদপ্টয় আসা িানাদারপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ 
জনি সদশপ্টক রো করপ্টত যারা যদু্ধ কপ্টর, তারা িয় “সন্ত্রাসী”, তারা িয় খনুী, 
“আপ্টমজরকান িতযাকারী”।  
 
আি সথপ্টক আড়াইশ বছর আপ্টে এই রাস্তায় আপ্টমজরকানরা জিজটশ শসন্যপ্টদর 
িাপ্টত সযভাপ্টব জনেিৃীত িপ্টয়জছল, জঠক একই বাস্তবতার জশকার আি মসুজলমরা, 
তপ্টব এবার আপ্টমজরকান শসন্যপ্টদর িাপ্টত। এপ্টকই বপ্টল সাম্রািযবাদী মানজসকতা। 
যখন সাপ্টিেন্ট সবলস জনরীি আেোনপ্টদরপ্টক িতযা কপ্টরজছল তখন আজম সদখলাম 
সবাই সকবল তাপ্টক জনপ্টয় বযস্ত, জমজিয়াপ্টতও সকবল তার িীবপ্টনর উপর 
আপ্টলাকপাত করা িপ্টচ্ছ - তার পাজরবাজরক িীবন, তার মানজসক চাপ, তার 
বন্ধককৃত বাজড়, তার PTSD জনপ্টয় জবস্তাজরত খবর সদখাপ্টনা িপ্টলা। পপু্টরা 
বযাপারটায় তার িন্য এমনভাপ্টব একটা সিানভূূজত শতজর করা িয়, সযন সস-ই 
ভুক্তপ্টভােী! যাপ্টদরপ্টক সস জনজবেচাপ্টর িতযা কপ্টছ, তাপ্টদর প্রজত সকাপ্টনা সিানভূূজতই 
সদখাপ্টনা িয়জন! সযন এটা সকাপ্টনা বযাপারই নয়। সযন আেোনরা মানুষ নয়।  
 
দুভোেযিনকভাপ্টব, এই মানজসকতা আমাপ্টদর সবাইপ্টক গ্রাস কপ্টরপ্টছ। এমনজক 
আমার আইনিীবীপ্টদর তাপ্টদর বদ্ধ সচতনার সখালস সথপ্টক সবর কপ্টর এপ্টন, 
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“মসুজলমপ্টদরও আত্মরোর অজধকার আপ্টছ”- এই সামান্য বযাপারটা আপ্টলাচনা 
কপ্টর যজুক্ত জদপ্টয় সবাঝাপ্টত আমার পাক্কা দু’বছর সময় সলপ্টেপ্টছ এবং সশষ পযেন্ত 
তারা জনতান্ত অজনচ্ছার সাপ্টথ আমার সাপ্টথ একমত িপ্টয়প্টছ। দু’বছর! এই ঘাঘ ু
আইনিীবীপ্টদর কাি আমাপ্টক রো করা। মসুজলমপ্টদর আত্মরোপ্টক তাপ্টদর 
সম জলক অজধকার জিপ্টসপ্টব স্বীকৃজত জদপ্টত এই আইনিীবীপ্টদরই সময় সলপ্টেপ্টছ দুই 
বছর! আর সসখাপ্টন আমাপ্টক সযপ্টকাপ্টনা একিন জবচারপ্টকর সামপ্টন দাাঁড় কজরপ্টয় 
যখন বলা িয়, “এই জবচারক জনরপ্টপে, সতামার সমমনা”, আজম তখন বজল, 
“রাখনু আপনার জনরপ্টপেতা”। আপ্টমজরকাপ্টক আি সয মানজসকতা গ্রাস কপ্টর 
জনপ্টয়প্টছ তাপ্টত আমার মপ্টতর পপ্টে সকাপ্টনা উজকল বা জবচারক খুাঁপ্টি পাওয়া যাপ্টব 
না, যারা আমার সিি কথাগুপ্টলা সিিভাপ্টব বঝুপ্টব। তাই সরকারও আমার উপর 
মামলা ঝুজলপ্টয় সরপ্টখপ্টছ। এটা করা সয তাপ্টদর খবু প্রপ্টয়ািন জছল তা নয়। জকনু্ত 
আসপ্টল তারা সদখাপ্টলা সয তারা চাইপ্টলই এমনটা করপ্টত পাপ্টর।  
 
ইজতিাপ্টসর োস সথপ্টক আজম আপ্টরা একটা জিজনস জশপ্টখজছ: আপ্টমজরকা িপ্টলা সসই 
সদশ যারা ঐজতিাজসকভাপ্টব সংখযালঘপু্টদর বযাপাপ্টর সবপ্টচপ্টয় শবষমযমলূক নীজত 
গ্রিণ কপ্টরজছল। তারা জনপ্টিপ্টদর অন্যায়গুপ্টলাপ্টক আইনেত শবধতা জদত। আবার 
পরবতেীপ্টত তারাই অবাক িপ্টয় ভাবত, “আপ্টর, আমরা এমন জছলাম!” দাসত্ব, 
শবষমযমলূক জিম সিা আইন, জিতীয় জবেযপু্টদ্ধ িাপানীপ্টদর বন্দীজশজবপ্টর অন্তরীণ 
রাখা- এই সবগুপ্টলা কািপ্টকই আপ্টমজরকানরা স্বাভাজবকভাপ্টব স্বীকৃজত জদপ্টয়প্টছ 
এবং সুপ্রীম সকাটেও এই শবষমযমলূক আইনগুপ্টলাপ্টক বছপ্টরর পর বছর লালন 
কপ্টরপ্টছ। জকনু্ত সমপ্টয়র সাপ্টথ আপ্টমজরকা তার সচিারা পজরবতেন কপ্টরপ্টছ। তারা 
জনপ্টিপ্টদর অতীপ্টতর জদপ্টক তাজকপ্টয় অবাক িয়, “আপ্টর, আমরা বজুঝ এমন 
জছলাম!” সনলসন মযাপ্টন্িলার কথা ধরুন, তাপ্টক দজেণ আজফ্কার সরকার সন্ত্রাসী 
েণয করত। তাপ্টক মতুৃযদপ্টণ্ডর শাজস্তপ্টত দজণ্ডত করা িপ্টয়জছল। জকনু্ত সময় 
েজড়প্টয়প্টছ, বদপ্টলপ্টছ জবপ্টের সচিারা, মানুষ িানপ্টত সপপ্টরপ্টছ আসপ্টল সরকারই জছল 
সন্ত্রাসী, মযাপ্টন্িলা নয়। মযাপ্টন্িলা মজুক্ত সপপ্টলন, পরবতেীপ্টত রােপজত িপ্টলন। তাই 
আসপ্টল সবজকছুই আপ্টপজেক। সয সযভাপ্টব চায়, সসভাপ্টবই “সন্ত্রাস” এবং 
“সন্ত্রাসী”সদর সংজ্ঞাজয়ত কপ্টর। এই সংজ্ঞাগুপ্টলা জনভের কপ্টর স্থান-কাল-পাে আর 
সসই সমপ্টয়র েমতাধর পরাশজক্তগুপ্টলার উপপ্টর, সকননা তারাই জনপ্টিপ্টদর মপ্টতা 
কপ্টর এসব সংজ্ঞা বানায়। 
 
হ্যাাঁ, আপনার সচাপ্টখ আজম আি একিন সন্ত্রাসী। আজম এখন সিলখানার কমলা 
রপ্টের একটা সপাশাক পপ্টর দাাঁজড়প্টয় আজছ। এই সপাশাপ্টকই িয়প্টতা আজম সারাজট 
িীবন কাজটপ্টয় সদব। এটাই আপনাপ্টদর কাপ্টছ যজুক্তযকু্ত। জকনু্ত ইজতিাপ্টসর 



িাতরক তমহান্না  প্রাচীর | 13 
 

পনুরাবজৃত্ত ঘপ্টট। এমন একটা জদন আসপ্টব, সযজদন এই আপ্টমজরকা বদপ্টল যাপ্টব। 
বদপ্টল যাপ্টব এর মানুষগুপ্টলা। তারা বঝুপ্টব আিপ্টকর এই জদনজটপ্টত আসপ্টল কী 
প্রিসন িপ্টয়জছল। তারা আজবষ্কার করপ্টব কীভাপ্টব িািার িািার মসুজলম খনু 
িপ্টয়জছল, পঙু্গ িপ্টয়জছল আপ্টমজরকান সসনাবাজিনীর িাপ্টত। জকনু্ত “িতযা এবং 
ধ্বংপ্টসর ষড়যপ্টন্ত্র” কারাোপ্টর সযপ্টত িপ্টচ্ছ এই আমাপ্টকই। কারণ আজম সসইসব 
মিুাজিদীনপ্টদর সমথেন কপ্টরজছলাম, যারা প্রকৃতপপ্টে ‘িতযা এবং ধ্বংপ্টসর ষড়যন্ত্র’ 
সথপ্টক মসুজলমপ্টদর রো করপ্টত যদু্ধ কপ্টর যাপ্টচ্ছ। একজদন আপ্টমজরকানরা সদখপ্টব, 
আমাপ্টক “সন্ত্রাসী” বানাপ্টত সরকার কীভাপ্টব জমজলয়ন জমজলয়ন িলার বযয় কপ্টরপ্টছ। 
যজদ সবান আবীর আল িানাজবপ্টক মতৃ সথপ্টক িীজবত কপ্টর জেজরপ্টয় এপ্টন 
আপ্টমজরকানপ্টদর িারা েণধষেপ্টণর সময় তাপ্টক জিপ্টজ্ঞস করপ্টত পারতাম, “বল সতা, 
সন্ত্রাসী কারা”, আজম জনজিত, সস আমার জদপ্টক আঙু্গল তাক করপ্টতা না।  
  
সরকার বলপ্টছ সজিংসতায় আমার মন নাজক আচ্ছন্ন িপ্টয় আপ্টছ! আপ্টমজরকানপ্টদর 
িতযা করার িন্য আজম নাজক পােল িপ্টয় আজছ! একিন মসুজলম জিসাপ্টব বতেমান 
সমপ্টয় এর সচপ্টয় িাসযকর জমথযা আজম কেনা করপ্টত পারজছ না।  
 
  
তাজরক সমিান্না 
১২ এজপ্রল, ২০১২ 
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কখিও ঝবর ত ও িা ... 

 
ম’ুজমন বযজক্ত িপ্টচ্ছ বপৃ্টের মপ্টতা; দমকা িাওয়ার সাপ্টথ সবেদা যপু্টদ্ধ জলপ্ত। এই 
প্রবল বাতাপ্টসর ঝাপটার মাপ্টঝ সবাঁপ্টচ থাকপ্টত িপ্টল সস বেৃজটর জকছু গুণ থাকা 
চাই। সযমন, সুন্দরভাপ্টব সবপ্টড় উঠপ্টত িপ্টল োছজটর বীি অবশযই উবের মাজটপ্টত 
বপন করপ্টত িপ্টব। কুরআপ্টন জঠক এ কথাটাই বলা আপ্টছ: 
  

“িহুাম্মদ আল্লাহি িিূল এবং তাঁি িহচিগণ ... তাওিাতত এবং 
ইশিতল তাতদি বণবনা এরূপ মেিন একশি চািা গাি ো মথতক শনগবত হয় 
শকিলয়, অতঃপি তা িক্ত ও িজবতু হয় এবং কাতেি উপি দাঁড়ায় 
দঢ়ৃভাতব, চােীতক আনতি অশভভূত কতি, মেন আল্লাহ তাতদি দ্বািা 
কাতিিতদি অন্তর্জ্বালা িশৃষ্ট কতিন...” [িূিা আল-িাতহ, ৪৮: ২৯]  

  
তাওরাপ্টতর জনপ্টনাক্ত জববরণজটর কথা এখাপ্টন বলা িপ্টয়প্টছ: 
  
কৃষক তার বীি বনুপ্টত সবর িপ্টলা। বপপ্টনর সময় জকছু বীি পপ্টথর পাপ্টশ পড়ল। 
সসগুপ্টলার জকছু পাপ্টয়র জনপ্টচ জপি িয় আর জকছু পাজখরা সখপ্টয় সেপ্টল। জকছু বীি 
পড়ল পাথপু্টর মাজটপ্টত। আদ্রেতার অভাপ্টব সসগুপ্টলা বড় িপ্টত িপ্টতই শুজকপ্টয় 
সেপ্টলা। জকছু বীি কাাঁটার মাপ্টঝ পড়ল। ঐ বীি সথপ্টক িন্ম সনওয়া োপ্টছর সাপ্টথ 
সাপ্টথ কাাঁটাগুপ্টলাও সবপ্টড় উঠপ্টত থাপ্টক। একসময় কাাঁটাগুপ্টলাই োছগুপ্টলাপ্টক সমপ্টর 
সেপ্টল। বাজক বীিগুপ্টলা পড়ল উবের মাজটপ্টত। সসগুপ্টলা সবপ্টড় উঠল মাথা উাঁচু 
কপ্টর। আর সবপ্টড় উপ্টঠ শতগুণ সবশী শসয উৎপাদন করল। 

  
... এর তুলনা িপ্টলা এই: বীিগুপ্টলা িপ্টলা সজৃিকতোর বাণী। জকছু মানুষ সসই বাণী 
শুনার পর শয়তাপ্টনর প্রপ্টরাচনায় সসগুপ্টলা অন্তর সথপ্টক মপু্টছ সেপ্টল। েপ্টল এরা 
ঈমান আপ্টন না। তাই পজরপ্টশপ্টষ এরা রো পাপ্টব না। এপ্টদর তুলনা িপ্টচ্ছ পপ্টথর 
পাপ্টশর সসই অবপ্টিজলত িজম।  
  
জকছু সলাক শুনার সময় আগ্রপ্টির সাপ্টথ শুপ্টন জকনু্ত এপ্টদর আগ্রপ্টি েভীরতা সনই। 
এরা জকছু সমপ্টয়র িন্য জবোস কপ্টর জকনু্ত প্রপ্টলাভন সদখাপ্টলই জবচুযত িপ্টয় পপ্টড়। 
এই সশ্রজণর সলাপ্টকর উদািরণ িপ্টলা সসই পাথপু্টর মাজট যা আদ্রেতার অভাপ্টব 
োছগুপ্টলাপ্টক সবপ্টড় উঠপ্টত জদপ্টত পাপ্টর না। কাাঁটাযকু্ত িজম িপ্টচ্ছ তাপ্টদর উপমা 
যারা সজৃিকতোর বাণী শুপ্টনপ্টছ জকনু্ত পথ চলপ্টত চলপ্টত একসময় ভয় আর দুজনয়ার 
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সমাপ্টি আটপ্টক জেপ্টয় পণূেতা লাভ করপ্টত বযথে িয়। জকনু্ত জকছু সলাক সৎ এবং শুদ্ধ 
হৃদয় জনপ্টয় সজৃিকতোর বাণী শুপ্টন তা আাঁকপ্টড় ধপ্টরজছল এবং শধপ্টযের সাপ্টথ 
পজরপ্টশপ্টষ েল লাভ কপ্টরজছল। এপ্টদর উদািরণ িপ্টচ্ছ সসই উবের মাজট যা বীিপ্টক 
বপু্টক জনপ্টয় মিীরুপ্টির িন্ম সদয়। [লকু ৮: ৫-১৫] 
  
অথোৎ, হৃদয়প্টক এমন উবের মাজটর সাপ্টথ তুলনা করা িপ্টয়প্টছ সযখাপ্টন বীি বপন 
করা িয়। ইমাম ইবন আল-ক্বাইজয়যম t আল-োওয়াইদ গ্রপ্টন্থ (পষৃ্ঠা ৭০) 
এভাপ্টবই বপ্টলপ্টছন,  
 

“সবার হৃদপ্টয়র স্বাভাজবক অবস্থাই িপ্টচ্ছ উবের, এপ্টত যা বপন করা িয় 
তাই সিপ্টি সবপ্টড় উপ্টঠ। যজদ ঈমান এবং আল্লািভীরুতা বা তাক্বওয়ার 
চারা এপ্টত সরাপণ করা িয়, তপ্টব তা এমন সুজমি েল দান করপ্টব যা িপ্টব 
জচরন্তন। আর যজদ অজ্ঞতা এবং কামনা-বাসনার চারা সরাপণ করা িয় 
তািপ্টল তার েল িপ্টব জতক্ত এবং কটু।” 

 
তাই তুজম যখন সতামার অন্তরপ্টক ঈমাপ্টনর বীপ্টির িন্য উবের কপ্টর তুলপ্টব, তখন 
সসই োছজট সুন্দর ভাপ্টব সবপ্টড় উঠপ্টব এবং জমজি েল ধারণ করপ্টব। হৃদয়প্টক উবের 
করার উপায়গুপ্টলা সামপ্টন আপ্টলাচনা করা িপ্টব। 
  
যখন সতামার হৃদপ্টয় ঈমাপ্টনর সুদঢ়ৃ বেৃ েপ্টড় উঠপ্টব, তখন একটা দমকা িাওয়া 
সতামার জদপ্টক সধপ্টয় আসপ্টব। কারণ উপপ্টর বজণেত আয়াত অনুযায়ী, আল্লাি 
বলপ্টছন শক্ত োছজট ‘কাপ্টেরপ্টদর অন্তজ্বোলা সজৃি কপ্টর’। একিন দঢ়ৃ মসুজলপ্টমর 
মপ্টতা আর সকাপ্টনা জকছুই এই বাতাসপ্টক এতটা সেজপপ্টয় সতাপ্টল না। আর এটাই 
জচরন্তন বাস্তবতা। যখন জের‘আউন মসুা  এবং তাাঁর অনুসারীপ্টদর জপছপ্টন 
জমশপ্টরর মরুভূজমপ্টত ধাওয়া করজছল তখন সস সুজনজদেিভাপ্টব অজভপ্টযাে কপ্টর: 
  

“শনশ্চয়ই এিা (বনী-ইিিাঈলিা) িুদ্র একশি দল। এবং তািা 
আিাতদি মরাতধি উতদ্রক কতিতি।” [িূিা শুআিা, ২৬: ৫৪-৫৫] 
 

এই দমকা িাওয়া সতামাপ্টক সমপূ্টল উপ্টচ্ছদ কপ্টর সেপ্টল জদপ্টত চাইপ্টব। তুজম 
িয়প্টতা চাজরজদপ্টক তাজকপ্টয় অন্য জকছু োছপ্টক সিপ্টিই পপ্টড় সযপ্টত সদখপ্টব। সকউ 
িয়প্টতা বাতাপ্টসর ধাক্কায় সমপূ্টল উৎপাজটত িপ্টয় যাপ্টব। এরা িপ্টলা মনুাজেপ্টক্বরা। 
এপ্টদর দুবেল মলূ সিপ্টিই প্রকাশ িপ্টয় পপ্টড়:  
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“এবং মনাংিা বাতকযি উদাহিণ হতলা মনাংিা বিৃ। এতক িাশিি উপি 
মথতক উপতড় মনওয়া হতয়তি। এি মকাতনা শিশত মনই।” [িূিা 
ইবিাশহি, ১৪: ২৬]  

 
রাসলূ মিুাম্মাদ  জবপ্টশষভাপ্টব মনুাজেক্বপ্টক এমন োপ্টছর সাপ্টথ তুলনা কপ্টরপ্টছন 
সযটা বাতাপ্টসর সাপ্টথ সাপ্টথ নপ্টড় এবং কখপ্টনা বা পপ্টড় যায়। (প্টদখনু আল-ল’ুল’ু 
ওয়াল মারিান, িাজদস #১৭৯১)। সুতরাং তারা দপ্টল দপ্টল বাতাপ্টসর ধাক্কায় পপ্টড় 
যাক, তুজম তাপ্টদর মপ্টতা িপ্টয়া না। বরং, তুজম তাপ্টদর প্রজত অনুকম্পা প্রদশেন কর। 
আল্লািপ্টক ধন্যবাদ দাও সয, জতজন সতামাপ্টক তাপ্টদর পজরণজত সথপ্টক রো কপ্টরপ্টছন 
এবং তারপর এজেপ্টয় যাও। তাপ্টদর িন্য ইসলাম জছল একটা শখ মাে, এ 
সপ্তাপ্টির আকষেণ! 
  
যখন বাতাস বঝুপ্টত পারপ্টব সয, সতামাপ্টক এভাপ্টব মাজট সথপ্টক সরাসজর তুপ্টল সেলা 
সম্ভব নয়, তখন সস আপ্টরা সকূ্ষ্ণ পন্থা অবলম্বন করপ্টব: সস সচিা করপ্টব সতামার 
পাতাগুপ্টলা সক শপ্টল ঝজরপ্টয় জদপ্টত। জকনু্ত সস সতামাপ্টক সবগুপ্টলা পাতা একসাপ্টথ 
ঝরাপ্টত বলপ্টব না। কারণ সসটা সতা তার দুরজভসজন্ধ প্রকাশ কপ্টর সদপ্টব। বরং তখন 
সসই বাতাস মদৃুভাপ্টব বইপ্টব যাপ্টত কপ্টর সতামার একটা পাতা ঝরাপ্টত পাপ্টর, 
তারপর আপ্টরকটা, তারপর আপ্টরকটা - যতেণ না তুজম পাতািীন বপৃ্টে পজরণত 
িও। উস্তাদ সাইজয়যদ কুতুব t এটা সুন্দরভাপ্টব বযাখযা কপ্টরপ্টছন: 

  
“... সকাপ্টনা আদপ্টশের পপ্টে অবস্থান সনওয়া সোষ্ঠীর প্রজত শাসকবপ্টেের 
আচরণ এমন িয় সয, তারা সবসময় কূটপ্টক শপ্টলর মাধযপ্টম সসই আদজশেক 
সোষ্ঠীপ্টক তাপ্টদর দঢ়ৃ অবস্থান সথপ্টক শুধ ুসামান্য জবচুযত করপ্টত চায়। তারা 
এর মাধযপ্টম একটা সমপ্টঝাতামলূক সমাধাপ্টন আসপ্টত চায়। জকছু 
িােজতক পরুস্কাপ্টরর জবজনমপ্টয় তারা তাপ্টদরপ্টক সবাকা বানাপ্টত সচিা কপ্টর। 
এমন অপ্টনপ্টকই রপ্টয়প্টছ যারা ভাপ্টব সয তারা তাপ্টদর আদপ্টশের িন্য লড়প্টছ 
জকনু্ত বস্তুত তাপ্টদরপ্টক সমপ্টঝাতা আর আপপ্টসর ছদ্মপ্টবপ্টশ তাপ্টদর আদশে 
সথপ্টকই জবচুযত কপ্টর সদওয়া িপ্টয়প্টছ। কারণ তারা আদশেপ্টক িলাঞ্জজল 
সদওয়া এই সমপ্টঝাতাগুপ্টলাপ্টক বড় কপ্টর সদপ্টখ না। তাই জবপ্টরাধীপেও 
তাপ্টদরপ্টক প্রকাশযভাপ্টব আদশে তযাে করপ্টত বপ্টল না। বরং এজদপ্টক 
সসজদপ্টক িালকা পজরবতেন করপ্টত অনুপ্টরাধ কপ্টর যাপ্টত উভয়পে মাঝখাপ্টন 
জমজলত িপ্টত পাপ্টর।  
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সয মানুষজট আদপ্টশের পপ্টে লড়প্টছ শয়তান তাাঁপ্টক সধাাঁকা জদপ্টত বপ্টল, 
কতৃেপপ্টের সাপ্টথ সামান্য সমপ্টঝাতার মাধযপ্টম সতা তুজম সতামার আদশেপ্টক 
আপ্টরা সামপ্টন এজেপ্টয় জনপ্টয় সযপ্টত পারপ্টব। জকনু্ত পপ্টথর শুরুপ্টত সয জবচুযজত 
খবু সামান্য িয়, পপ্টথর সশপ্টষ তা-ই জবশাল িপ্টয় সদখা সদয়। আদপ্টশের 
পতাকাবািীরা আপাতদজৃিপ্টত েুদ্র সকাপ্টনা জবষপ্টয় আপস করপ্টত রাজি 
িওয়ার পর আসপ্টল সসখাপ্টনই সথপ্টম সযপ্টত পাপ্টর না। কারণ এরপর যখনই 
এক পা জপজছপ্টয় যাওয়ার অবস্থা সজৃি িপ্টব তখজন সসটা সঠকাপ্টত তার 
সমপ্টঝাতায় আসার ইচ্ছা আপ্টরা বজৃদ্ধ পাপ্টব। তাই কতৃেপে এই 
আদশেবাদীপ্টদরপ্টক অজত সন্তপেপ্টণ এবং িমান্বপ্টয় তাপ্টদর আদশে সথপ্টক 
টলাপ্টত থাপ্টক...”  

তাই এই োাঁপ্টদ পা জদপ্টব না। বাতাপ্টসর মপু্টখ একটা পাতাপ্টকও ঝরপ্টত সদপ্টব না। 
সযভাপ্টব রসলূলু্লাি  মনুাজেক্বপ্টক বাতাপ্টসর সাপ্টথ নুপ্টয় পড়া োপ্টছর তুলনা 
জদপ্টয়প্টছন সতমজন ভাপ্টব ম’ুজমনপ্টক সখিরু োপ্টছর সাপ্টথ তুলনা কপ্টরপ্টছন। কারণ 
সখিরু োপ্টছর পাতা কখপ্টনা ঝপ্টর না। (প্টদখনু আল-ল’ুল’ু ওয়াল মারিান, িাজদস 
#১৭৯২) বাতাস যতই তীি সিাক না সকন তার সামপ্টন মসুজলম শুধ ুদাাঁজড়প্টয়ই 
থাপ্টক না, বরং সব পাতা সমপ্টল মাথা উাঁচু কপ্টর থাপ্টক। বাতাস যত তীি িপ্টব 
সতামার পাতাগুপ্টলাপ্টক আপ্টরা শক্ত কপ্টর আাঁকপ্টড় ধরপ্টব। আর এ িন্যই সতা 
সতামার জবরুপ্টদ্ধ বাতাপ্টসর এত সোভ ! 
  

“তািা তাতদিতক িাশি শদতয়শিল শুধ ুএ কািতণ মে, তািা প্রিংশিত, 
পিারান্ত আল্লাহি প্রশত শবশ্বাি িাপন কতিশিল” [িূিা বরুুজ, ৮৫: ৮] 

  
জকনু্ত এই বাতাস তার সোপ্টভর সপছপ্টন জভন্ন কারণ দাাঁড় কজরপ্টয় এই বাস্তবতাপ্টক 
লজুকপ্টয় রাখপ্টত সচিা করপ্টব। সস দাবী করপ্টব এই রাে আসপ্টল সতামার জবরুপ্টদ্ধ 
নয়। এই রাে সতা সকবল উগ্রবাদ, িজঙ্গবাদ জকংবা অন্য সকাপ্টনা জকছুর জবরুপ্টদ্ধ। 
জকনু্ত সতয কথাটা িপ্টচ্ছ যাপ্টদরপ্টক সস সমপূ্টল তুপ্টল সেলপ্টত পাপ্টর না, যাপ্টদরপ্টক 
তাপ্টদর আদশে সথপ্টক এক জবন্দুও টলাপ্টনা যায় না ঐসব মসুজলমপ্টদরপ্টক সস ভাজর 
অপছন্দ কপ্টর। আর যখন োছটা একটা পাতাও তযাে করপ্টত অস্বীকার কপ্টর তখন 
সসই বাতাস আপ্টরা সরপ্টে যায়। আর যখন এই বাতাস রােপ্টত থাকপ্টব, তখন 
আল্লাি সতামাপ্টক পরুস্কতৃ করপ্টবন: 
  

“...এবং তাতদি এিন পদতিপ ো কাতিিতদি িতন মরাতধি কািণ 
হয় আি িত্রুতদি পি মথতক তািা ো শকিু প্রাপ্ত হয়- তাি প্রততযকশিি 
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পশিবততব তাতদি জন্য শলশখত হয় মনক আিল। শনঃিতিতহ আল্লাহ 
িৎকিবিীল মলাকতদি হক নষ্ট কতিন না।” [িূিা আত-তওবাহ, ৯: 
১২০]  

 
তাই যখন প্রবল আপ্টিাপ্টশ বাতাস বইপ্টব তখন ভয় সপও না। বরং তার সচাপ্টখ 
সচাখ রাপ্টখা আর: 
 

“...বল, মতািিা আতরাতি িিতত থাক।” [িূিা আতল ইিিান, ৩: 
১১৯] 

  
ঐ পাতাগুপ্টলা িপ্টচ্ছ আল্লাির তরে সথপ্টক সতামার প্রজত আমানত। আল্লাি 
সতামাপ্টক এগুপ্টলার রেণাপ্টবেণ করপ্টত জদপ্টয়প্টছন। যজদ তুজম তার জখয়ানত কর 
তপ্টব সতামাপ্টক এমন মানুষ িারা পজরবতেন কপ্টর সদওয়া িপ্টব যারা তাপ্টদর 
আমানত রো করপ্টব। 
  

“মহ িশুিনগণ, মতািাতদি িতধয মে স্বীয় দ্বীন মথতক শিতি োতব, অশচতি 
আল্লাহ এিন িম্প্রদায় িশৃষ্ট কিতবন, োতদিতক শতশন ভাতলাবািতবন 
এবং তািা তাতঁক ভাতলাবািতব। তািা িিুলিানতদি প্রশত শবনয়-নম্র 
হতব এবং কাতিিতদি প্রশত কতিাি হতব। তািা আল্লাহি পতথ শজহাদ 
কিতব এবং মকাতনা শতিস্কািকািীি শতিস্কাতি ভীত হতব না। এশি 
আল্লাহি অনুগ্রহ-শতশন োতক ইচ্ছা দান কতিন। ...” [িূিা আল-
িা’ইদাহ, ৫: ৫৪]  

 
এই আয়াতজট খবু সংজেপ্ত ভাপ্টব োছ এবং পাতাগুপ্টলার বণেনা সদয়। এটাপ্টক বীি 
এবং পাতায় জবপ্টেষণ করা যাক। 
  
সম্পণূে োছজট িপ্টচ্ছ িীন। 
  
সতামার অন্তপ্টর আল্লাির িন্য ভাপ্টলাবাসার বীি সথপ্টক এই োছজট অংকুজরত িপ্টব। 
আত-তুিোি আল ইরাজক্বয়াি নাপ্টম ইমাম ইবপ্টন তাইজময়যাির t একজট সুন্দর 
প্রবন্ধ রপ্টয়প্টছ। মািম ুআল োতওয়ার দশম খপ্টণ্ডর শুরুপ্টত এজট পাওয়া যাপ্টব। 
সসখাপ্টন জতজন এই আয়াপ্টত উপ্টল্লজখত ভাপ্টলাবাসার কথা বযাখযা করপ্টছন এইভাপ্টব,  
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“আল্লাি এবং তাাঁর রসপূ্টলর িন্য ভাপ্টলাবাসা িপ্টচ্ছ ঈমাপ্টনর সপ্টবোচ্চ 
শবজশিযগুপ্টলার মপ্টধয একজট এবং ঈমাপ্টনর সপ্টবোচ্চ মলূনীজত। কাযেত 
এজটই িীপ্টনর সকল আমপ্টলর মলূ জভজত্ত... মসুা এবং ঈসা  এর বজণেত 
ভাষয অনুযায়ী, আমাপ্টদর পবূেবতেী দুজট িাজত, ইহুজদ এবং খসৃ্টানপ্টদর প্রজত 
সরপ্টখ যাওয়া সপ্টবোত্তম উপপ্টদশ িপ্টচ্ছ হৃদয়, মন এবং সজদচ্ছা িারা 
সবোন্তকরপ্টণ আল্লািপ্টক ভাপ্টলাবাসা। এটাই ইিািীপ্টমর  িীপ্টনর 
আক্বীদার সারকথা যা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কু্বরআপ্টনর আইপ্টনর 
জনযোস।” 

  
আল্লাির িন্য ভাপ্টলাবাসাই িপ্টচ্ছ সসই বীি যা সথপ্টক প্রজতজট কাি এবং জবোস - 
প্রজতজট পাতা এবং েল- অংকুজরত িয় আর এিন্যই এই ভাপ্টলাবাসাটাই এ 
আয়াপ্টত সবেপ্রথম উপ্টল্লখ করা িপ্টয়প্টছ। 
  
তারপর আমরা লাভ করব সসই বীপ্টির প্রথম েল, ওয়ালা’ এবং বারা’: 
‘মসুলমানপ্টদর প্রজত জবনয়-নম্র িপ্টব এবং কাপ্টেরপ্টদর প্রজত কপ্টঠার িপ্টব’। ইমাম 
ইবপ্টন তাইজময়যাি t এ জবষপ্টয় বণেনা কপ্টরন,  
  

“মানুষ যাপ্টক ভাপ্টলাবাপ্টস তার ভাপ্টলাবাসার মানুষপ্টকও ভাপ্টলাবাপ্টস, সস 
যা ঘণৃা কপ্টর তাও ঘণৃা কপ্টর, তার সিপ্টযােীপ্টদর প্রজত জবেস্ত থাপ্টক, তার 
শত্রুপ্টদর প্রজত শত্রুভাব সপাষণ কপ্টর... তাই এই জবষপ্টয় তারা উভপ্টয়ই 
এক”  

সিি ভাষায় বলপ্টল, বাতাপ্টসর প্রথম কাি িপ্টচ্ছ সতামার এই পাতাজট ঝজরপ্টয় 
সদওয়া যাপ্টত কপ্টর সতামার মপ্টন শত্রু আর বনু্ধর মাপ্টঝ জবভািন সরখাটা অস্পি 
িপ্টয় পপ্টড়। একবার যখন তুজম সতামার শত্রুপ্টক বনু্ধ ভাবপ্টব, সতামার শত্রুর কাি 
তখজন সম্পন্ন িপ্টয় যাপ্টব। তাই কখপ্টনা এই পাতাজট ঝপ্টর সযপ্টত জদপ্টব না। কখপ্টনা 
না! 
  
এর পপ্টরর পাতাজট িপ্টচ্ছ জিিাদ: “...তারা আল্লাির পপ্টথ জিিাদ করপ্টব...” 
স্পিতই এই পাতাজটপ্টক বাতাস অন্যগুপ্টলার সচপ্টয় সবশী ঘণৃা কপ্টর। সকন তা 
সবাঝার িন্য এইিস এর কথা ভাপ্টবা। এটা শরীরপ্টক সমপ্টর সেলার িন্য কী 
কপ্টর? এইিস জকনু্ত সরাসজর শরীরপ্টক আিমণ কপ্টর না বরং এজট শরীপ্টরর সরাে 
প্রজতপ্টরাধ েমতাপ্টক অথোৎ শরীপ্টরর ‘প্রজতরো বাজিনী’সক আিমণ কপ্টর যাপ্টত 



িাতরক তমহান্না  প্রাচীর | 20 
 

কপ্টর অন্যান্য সরাে িীবাণ ুসকাপ্টনারকম বাধা ছাড়াই আিমণ করপ্টত পাপ্টর। এই 
শরীরটা িপ্টচ্ছ মসুজলম উম্মাির মপ্টতা। জিিাদ িপ্টচ্ছ এর সরাে প্রজতপ্টরাধ বযবস্থা 
যার মাধযপ্টম সস আিমণকারীপ্টদর সথপ্টক জনপ্টিপ্টক রো কপ্টর। আর সসই 
বাতাস/সরকার িপ্টচ্ছ এইিপ্টসর মপ্টতা যা প্রজতপ্টরাপ্টধর এই স্পিৃাটাপ্টক সমপ্টর 
সেলার িন্য কাি কপ্টর যাপ্টত কপ্টর মসুজলম উম্মািপ্টক আিমণ এবং দখল কপ্টর 
সনওয়া সিি িপ্টয় যায়। এই কারপ্টণই সাইজয়যদ কুতুব, আব্দলু্লাি আযযাম, আয-
যারক্বাওয়ী, শাইখ ওসামা t প্রমখুপ্টদর মপ্টতা সলাকপ্টদরপ্টক আি দানবরূপ্টপ 
জচজেত করা িয়। কারণ এরা প্রজতপ্টরাপ্টধর সসই সচতনাপ্টক ধারণ কপ্টরন। আর তাই 
সতামার এই পাতাজট ঝজরপ্টয় জদপ্টতই বাতাস সবপ্টচ সিাপ্টর বইপ্টব। এই োাঁপ্টদ পা 
জদও না। মপ্টন সরপ্টখা: এইিস! 
  
পজরপ্টশপ্টষ সুদঢ়ৃ বেৃ সসটাই যা “সকাপ্টনা জনন্দাকারীর জনন্দায় ভীত িপ্টব না” বস্তুত 
বেৃজট জতরস্কার বা জনন্দায় প্রভাজবত িপ্টব। জকনু্ত সসভাপ্টব নয়, সযমনজট আশা করা 
িপ্টয়জছল! সসটা সকমন িপ্টব ? যখন বাতাস সতামার পাতাগুপ্টলা ঝজরপ্টয় জদপ্টত চায়- 
যখন ‘ওয়ালা এবং বারা’ আর জিিাপ্টদর ধারণাপ্টক আাঁকপ্টড় ধপ্টর রাখার কারপ্টণ সস 
সতামাপ্টক আিমণ আর জতরস্কার কপ্টর তখন ইমাম ইবন তাইজময়যাির t ভাষায় 
সতামার প্রজতজিয়া িপ্টব এমন: “যার হৃদয় আল্লাির িন্য ভাপ্টলাবাসায় পজরপণূে সস 
অন্য কাপ্টরা সমাপ্টলাচনা বা জতরস্কাপ্টর দপ্টম যায় না বরং এগুপ্টলা তাপ্টক আপ্টরা 
শক্তভাপ্টব িীনপ্টক আাঁকপ্টড় ধরপ্টত সপ্ররণা সযাোয়...” 
  
সবপ্টশপ্টষ এই আয়াত আমাপ্টদরপ্টক সসই গুরুত্বপণূে তথযজট সদয় সয কুরআপ্টনর এই 
জশোগুপ্টলার প্রজত সৎ থাকপ্টত পারা িপ্টলা, ‘আল্লাির অনুগ্রি-জতজন যাপ্টক ইচ্ছা 
দান কপ্টরন’। বাতাপ্টসর জবরুপ্টদ্ধ মাথা উাঁচু কপ্টর দাাঁজড়প্টয় থাকপ্টত পারাটা 
সম্পণূেভাপ্টব আল্লাির একটা অনুগ্রি। একটা োছপ্টক সসািা িপ্টয় দাাঁড় কজরপ্টয় 
রাখপ্টত বা ধলুায় জমজশপ্টয় সদওয়ার বযাপাপ্টর আল্লািই সবেময় েমতার অজধকারী: 
 

“মতািিা মে বীজ বপন কি, মি িম্পতকব মভতব মদতখি শক? মতািিা 
তাতক উৎপন্ন কি, না আশি উৎপন্নকািী? আশি ইচ্ছা কিতল তাতক 
খড়কুিা কতি শদতত পাশি, অতঃপি হতয় োতব মতািিা শবস্ময়াশবষ্ট।” 
[িূিা ওয়াশক্বয়াহ, ৫৬: ৬৩-৬৫] 

  
সশষ জবষয়জট খবুই গুরুত্বপণূে। কারণ রসলূলু্লাি  আমাপ্টদরপ্টক সতকে কপ্টরপ্টছন 
সয সশষ যামানায় কাপ্টরা বদপ্টল যাওয়াটা খবু সিি িপ্টয় পড়প্টব। মানুষ চাপ্টপ পপ্টড় 
এবং জনপ্টিপ্টদর দুবেলতার কারপ্টণ খবু দ্রুত সতযপ্টক তযাে করপ্টব। জতজন  বপ্টলন: 
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 “পনুরুত্থান শদবতিি আতগ, িাততি অন্ধকাতিি িততা শিতনা আিতব োি িাতঝ 
একজন িানুে ি’ুশিন হতয় ঘিু মথতক উিতব আি কাশিি হতয় ঘিুাতত োতব, 
আবাি ি’ুশিন হতয় ঘিুাতত োতব আি কাশিি শহিাতব মজতগ উিতব।” 
  
এই ধরপ্টনর ঘটনাগুপ্টলা িপ্টচ্ছ জকছু অিানা বা োপ্টয়বী ঘটনার েল যা আমরা 
মানুপ্টষরা িয়প্টতা জঠক উপলজি করপ্টত পারব না। তপ্টব, কুরআন এবং সুন্নািপ্টত 
এমন জকছু বযবিাজরক উপায় বপ্টল সদওয়া আপ্টছ যার সািাপ্টযয আমরা 
মানবসভযতার ইজতিাপ্টসর সজঠক পপ্টে থাকপ্টত পাজর। এখাপ্টন আমরা শুধ ু দুজট 
উপায় আপ্টলাচনা করব এবং দুজটই একজট মিবতু বপৃ্টের দঢ়ৃতার সবেপ্রথম 
শতেজটর উপর আপ্টলাকপাত কপ্টর: উবের িজম- একজট সুস্থ হৃদয়। 
  
* রসলূলু্লাি  মক্কায় যখন কজঠনতম পরীোর মধয জদপ্টয় যাজচ্ছপ্টলন তখন তাাঁর 
প্রজত নাজযলকৃত সরূাসমপূ্টির মলূ জবষয় জছল পবূেবতেী নবীপ্টদর কাজিজন। ইসলাপ্টমর 
িন্য কজঠন পরীোর সম্মখুীন সয জতজনই প্রথম নন, বরং যপু্টে যপু্টে এমন আপ্টরা 
অপ্টনপ্টকই জছপ্টলন, এটা সবাঝাপ্টনাই জছল এর উপ্টেশয। একই সাপ্টথ আপ্টের নবীরা 
কীভাপ্টব এসব পরীোর সমাকাজবলা কপ্টরজছপ্টলন সস জশোও তাাঁপ্টক এর মাধযপ্টম 
সদওয়া িজচ্ছল। মক্কার জবপপ্টদর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন জদনগুপ্টলাপ্টত এই ইজতিাপ্টসর 
েেগুপ্টলা রসলূলু্লাি  এবং সািাজবপ্টদর  মপ্টনাবল দঢ়ৃ করপ্টত জবশাল ভূজমকা 
সরপ্টখজছল। এই কথাজটই জনপ্টমাক্ত আয়াপ্টত প্রজতেজলত িয়,  
  

“আি আশি িিূলগতণি িব বতৃ্তান্তই মতািাতক বলশি, োি দ্বািা মতািাি 
অন্তিতক িজবতু কিশি। আি এভাতব মতািাি শনকি িহািতয এবং 
ঈিানদািতদি জন্য নিীহত ও স্মিণীয় শবেয়বস্তু এতিতি।” [িূিা হুদ, 
১১: ১২০] 

  
একইভাপ্টব প্রথম জদককার মসুজলমপ্টদর সসইসব কপ্টঠার পরীোর জদনগুপ্টলার 
পাশাপাজশ ইজতিাস, জবপ্টশষভাপ্টব সসই সকল মসুজলমপ্টদর ইজতিাস অধযয়ন করাটা 
উপকারী িপ্টত পাপ্টর যারা তাপ্টদর সমপ্টয় সকাপ্টনা না সকাপ্টনা প্রকাপ্টরর সািসী 
ভূজমকায় অবতীণে িপ্টয়জছপ্টলন। অপ্টনক সময় সকাপ্টনা একটা পজরজস্থজতপ্টত আমাপ্টদর 
করণীয় বপু্টঝ উঠপ্টত আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধপ্টর জেক্বপ্টির বই ঘাাঁজট সযখাপ্টন 
শুধমুাে সৎকমেশীলপ্টদর িীবনী পপ্টড়ই তাপ্টদর বযজক্তত্বপ্টক আত্মস্থ করার মাধযপ্টম 
আমাপ্টদর করণীয় সম্বপ্টন্ধ আপ্টরা ভাল জদকজনপ্টদেশনা সপপ্টত পাজর। ‘সাোিাত জমন 
সবর আল উলামা’(আপ্টলমপ্টদর সবপ্টরর পাতা সথপ্টক) নামক অসাধারণ বইজটপ্টত 
সলখক বপ্টলন: 
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“জনপ্টির মপ্টধয সৎগুপ্টণর জবকাশ ঘটাপ্টত এবং মিৎ উপ্টেপ্টশয কি ও তযাে 
স্বীকাপ্টরর মানজসকতা শতরী করার একজট ভাপ্টলা উপায় িপ্টচ্ছ সসই সকল 
আপ্টলমপ্টদর িীবনী পড়া যারা তাাঁপ্টদর অজিেত ‘ইলপ্টমর উপর আ’মল 
কপ্টরপ্টছন। মিৎ উপ্টেপ্টশযর িন্য অধযবসাপ্টয়র সাপ্টথ তযাে স্বীকার কপ্টর 
যাওয়া আপ্টলমপ্টদর পদাঙ্ক অনুসরপ্টণর সেপ্টে তাপ্টদর িীবনী পড়াটা 
ইজতবাচক প্রভাব সেপ্টল। বলা িপ্টয় থাপ্টক এই কাজিজনগুপ্টলা িপ্টচ্ছ আল্লাহ র 
সসই সকল শসন্য যার মাধযপ্টম আল্লাহ  তাাঁর জপ্রয়পােপ্টদর অন্তরপ্টক সুজস্থর 
রাপ্টখন। ইমাম আব ুিাজনো t বপ্টলন, “আপ্টলমপ্টদর িীবনী এবং তাাঁপ্টদর 
গুণাবজল অধযয়ন আমার কাপ্টছ ‘ইলপ্টমর সচপ্টয় সবশী জপ্রয় কারণ এগুপ্টলা 
তাাঁপ্টদর চজরে বণেনা কপ্টর।”  

  
তাই সৎকমেশীলপ্টদর িীবনী অধযয়ন, তাাঁপ্টদর বযজক্তত্ব এবং চজরেপ্টক আপন কপ্টর 
সনয়া অন্তরপ্টক শজক্তশালী এবং িীবন্ত করার একজট ভাপ্টলা উপায়। এজট ঈমান 
এবং ‘ইলপ্টমর বীি বপপ্টনর িন্য অন্তরপ্টক উবের কপ্টর সতাপ্টল। তািপ্টল সকাথা 
সথপ্টক শুরু করা উজচত? শাইখ ইবপ্টন আল িাওযী t, সাইদ আল খাজতর 
গ্রপ্টন্থর ৬০ পষৃ্ঠায় বপ্টলন, রসলূলু্লাি  এবং তাাঁর সািাজবপ্টদর  িীবনী সথপ্টকই 
সবপ্টচপ্টয় সবজশ উপকারী জ্ঞান অিেন করা সম্ভব।  
  
* অন্তরপ্টক দঢ়ৃ করার জিতীয় উপায়জট আপ্টরা সিি: শুধ ু সতামার রব্ব এর কাপ্টছ 
চাও! উপ্টম্ম সালামাি  সক একবার জিপ্টজ্ঞস করা িপ্টয়জছল রসলূলু্লাি  সকান 
দুআজট সবপ্টচপ্টয় সবজশ করপ্টতন। উত্তপ্টর জতজন বপ্টলন: 
  

“ওনার সবপ্টচপ্টয় সবজশ করা দু‘আজট জছল: ও অন্তর সমপূ্টির জনয়ন্ত্রণকারী, 
আমার অন্তরপ্টক সতামার িীপ্টনর উপর জস্থর কপ্টর দাও। (ইয়া মকু্বাজল্লবাল 
কু্বলবু, সাজব্বত ক্বলজব ‘আলা িীজনক)” 

এই দুআজট সারাজদন সবসময় অভযাস করা উজচত। কাপ্টি যাওয়ার সময় জকংবা 
সু্কপ্টলর বারান্দা জদপ্টয় িাাঁটার সময় যখনই সুপ্টযাে পাওয়া যায় তখনই এই সিি 
দুআজট পনুরাবজৃত্ত করার অভযাস করা উজচত। গুপ্তধপ্টনর মপ্টতা এই দুআজটপ্টক 
আাঁকপ্টড় রাখা উজচত এবং সবেদা এজটপ্টক সঠাাঁপ্টটর িোয় সরপ্টখ অন্তরপ্টক ইসলাপ্টমর 
সাপ্টথ সংযকু্ত কপ্টর রাখা উজচত। এটা খবুই সিি িওয়া সপ্টিও এটা যাপ্টদর খবু 
প্রপ্টয়ািন তাপ্টদর অপ্টনপ্টকই এজটপ্টক অবপ্টিলা কপ্টর। 
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তাই হৃদয়প্টক জস্থর এবং সুস্থ রাখার মাধযপ্টম, অন্তপ্টরর িজমপ্টক উবের রাখার মাধযপ্টম 
সতামার জশকড়প্টক সুদঢ়ৃ কপ্টরা। আর মিবতু জশকড়জবজশি োছগুপ্টলার শাখা-
প্রশাখাই একজদন আকাশ সছাাঁয়: 
  

“পশবত্র বাকয হতলা পশবত্র বতৃিি িততা। তাি শিকড় িজবতু এবং 
িাখা আকাতি উশত্থত।” [িূিা ইবিাশহি, ১৪: ২৪] 

  
আর যখন সতামার শাখা-প্রশাখা আকাশ সছাাঁপ্টব, তখন সকউ সতামার পাতা পযেন্ত 
সপ াঁছুপ্টতই পারপ্টব না। তারা সতামাপ্টক বন্দী করপ্টত পাপ্টর, সতামাপ্টক িতযা করপ্টত 
পাপ্টর জকনু্ত তারা কখপ্টনা এ কথা বলপ্টত পারপ্টব না সয, তারা সতামার পাতা ঝরাপ্টত 
সপপ্টরজছল... 
 
তাজরক সমিান্না 
বধুবার, ৪ সের ১৪৩৩/ ২৮ জিপ্টসম্বর, ২০১১ 
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট 
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট- সসল#১০৭ 
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ো’ঈবের প্রতি িাতসহা  

 
এই সলখাজট পড়ার আপ্টে প্রথপ্টম আংপ্টকল টম বলপ্টত কী সবাঝাপ্টনা িয় তা সিপ্টন 
সনওয়া দরকার। আংপ্টকল টম বলপ্টত িীনমন্য প্রিাজতর দাসভাবাপন্ন, 
জবনয়জবেজলত, সসবাপ্রদাপ্টন-তৎপর এক চজরপ্টের জদপ্টক জনপ্টদেশ করা িয় সয জকনা 
শাসকপ্টশ্রণীর প্রজত অজতমাোয় অনুেত। ঐজতিাজসকভাপ্টব এজট একজট কৃষ্ণাঙ্গ 
চজরে সয জনপ্টিপ্টদর নীচু িাত এবং সাদাপ্টদর উাঁচু িাত মপ্টন কপ্টর এবং তাপ্টদর 
চাটুকাজরতায় জলপ্ত থাপ্টক। 
-------------------------------- 
 
তাশিক মিহান্নাি কাতি প্রশ্ন: আসসালাম ু আলাইকুম, আমার আপ্টের প্রেজটর 
জবশদ উত্তর সদওয়ার িন্য আল্লাি k আপনাপ্টক উত্তম পরুস্কার দান করুন। 
জকনু্ত আজম আপনার কাপ্টছ আপ্টরা জকছু জবষপ্টয় পজরষ্কার ধারণা আশা করজছ। 
আপজন আপ্টের প্রপ্টের িবাপ্টব পজিমা সদপ্টশর অপ্টনক দা’ঈ সক “আংপ্টকল টম” 
জিপ্টসপ্টব আখযা জদপ্টয়প্টছন। আপনার এ কথার সেূ ধপ্টর বলপ্টত চাই, বতেমান সমপ্টয় 
এমন জকছু জবষয় আপ্টছ সযগুপ্টলা জনপ্টয় দা’ঈরা সিপ্টল যাবার ভপ্টয় কথা বলপ্টত চান 
না। জিকমাির সাপ্টথ এসব জবষয় জনপ্টয় প্রকাপ্টশয কীভাপ্টব কথা বলা সম্ভব বপ্টল 
আপজন মপ্টন কপ্টরন? …আর যারা এসব বযাপাপ্টর কথা বলপ্টত ভয় কপ্টর তাপ্টদর 
আসপ্টল করণীয় কী?  
  

িাতরক তমহান্নার উত্তর: 

প্রথমত, আজম এই বযাপাপ্টর আপনার সাপ্টথ জিমত সপাষণ কজর সয, সকবলমাে ভয় 
পায় বপ্টল এই দা’ঈরা সতয কথা বলা সথপ্টক জবরত থাপ্টক। সকউ যজদ ইসলাপ্টমর 
কথা বলপ্টত ভয় পায়, তািপ্টল সস চুপ কপ্টর থাকপ্টব, বযস! জকনু্ত আমরা যখন সদজখ 
আংপ্টকল টম নীরবতা ভঙ্গ কপ্টর ‘অজত উপ্টদযােী’ িপ্টয় ইসলামপ্টক কাটছাাঁট কপ্টর 
নখদন্তিীনভাপ্টব মানুপ্টষর সামপ্টন উপস্থাপপ্টন বযস্ত িপ্টয় পপ্টড়প্টছ, এবং সসটা সস 
করপ্টছ ইসলাপ্টমর শত্রুপ্টদর সাপ্টথ এক সটজবপ্টল বপ্টস, তখন আমরা বঝুপ্টত পাজর, 
জনছক ভপ্টয়র কারপ্টণ সস এমনজট করপ্টছ না, বরং সমসযার মলূ আপ্টরা েভীপ্টর। 
আপজন সখয়াল কপ্টর সদখপ্টবন, ইসলাপ্টমর উপর আদজশেক আিমণ নতুন সকাপ্টনা 
ঘটনা নয়, বরং সসটা িপ্টয় আসপ্টছ সবশ কপ্টয়ক শতক িপু্টড়ই, এবং প্রপ্টতযক 
আিমপ্টণর িবাপ্টব আজলমপ্টদর কাছ সথপ্টক জতনজট জভন্ন ধরপ্টনর সাড়া জমপ্টলপ্টছ। 
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 প্রথম দল, এরা এই আিমপ্টণর মপু্টখ কাযেত নজত স্বীকার কপ্টরপ্টছ। 
আিমণকারী কাপ্টের সভযতার সচাখ ধাাঁধাপ্টনা চাকজচপ্টকয এরা জবমগু্ধ িপ্টয় 
জনপ্টিপ্টদর আত্মা ও মন পপু্টরাপজুর জবজকপ্টয় জদপ্টয় মানজসক দাপ্টস পজরণত 
িপ্টয়প্টছ। েপ্টল তারা কাপ্টেরপ্টদর দজৃিভজঙ্গপ্টত ইসলামপ্টক বঝুাপ্টত সচিা 
কপ্টরপ্টছ এবং কাপ্টেরপ্টদর বযবহৃত পজরভাষা বযবিার কপ্টর ইসলামপ্টক 
বযাখযা কপ্টরপ্টছ।  

 জিতীয় দল, তারা জকছু জবষপ্টয় আপস কপ্টর, জকছু জবষপ্টয় কপ্টর না 
(“মাজনপ্টয় চপ্টলা” নীজত)। 

 ততৃীয় দপ্টল আপ্টছন এমন জকছু ‘আজলম, যাপ্টদর অবস্থান উপপ্টরর দুই 
দপ্টলর মপ্টতা নড়বপ্টড় নয়। তারা সকাপ্টনাজকছুপ্টত জবন্দুমাে ছাড় সদনজন। 
সকল বাধা-জবপজত্ত ও চাপ্টপর মপু্টখও তারা অজবচল সথপ্টকপ্টছন। 

  
কাপ্টিই, আংপ্টকল টপ্টমর সমসযাজট ভয়িজনত নয়, বরং মলূ সমসযা িপ্টচ্ছ তার 
পরাজিত মানজসকতা। সস ইসলাপ্টমর শত্রুপ্টদর বজুদ্ধবজৃত্তক এবং আদজশেক 
আিমপ্টণর সামপ্টন পরাভূত িপ্টয়প্টছ। তাই সস এখন মন সথপ্টকই তাপ্টদর সশ্রষ্ঠত্ব 
স্বীকার কপ্টর। সস এখন চায় সমাপ্টি সযন তার গ্রিণপ্টযােযতা জটপ্টক থাপ্টক এবং 
জবপ্টরাজধতার মপু্টখ পড়প্টত না িয়। এমনটা ভাবার সকাপ্টনা কারণ সনই সয, আংপ্টকল 
টম একাকী ঘপ্টর বপ্টস যাজলপ্টমর জবরুপ্টদ্ধ মখু খলুপ্টত না পারার যন্ত্রণায় জেি!! না, 
তার অবস্থা সমাপ্টটও এমন নয়! সস মানজসক দাসপ্টত্বর সবড়ািাপ্টল এতটাই বন্দী 
সয, সস যাজলমপ্টকও আর যাজলম মপ্টন কপ্টর না, উপ্টো যলুপু্টমর িন্য সস জনপ্টিপ্টকই 
দায়ী কপ্টর এবং যাজলপ্টমর মন যজুেপ্টয় চলপ্টত চায় (Stockholm syndrome)! 
  
এসব সলাকপ্টদর করণীয় কী িানপ্টত সচপ্টয় আপজন সয প্রেজট কপ্টরপ্টছন সস প্রেজট 
তাপ্টদর িন্য খাপ্টটই না! আপজন ধপ্টরই জনপ্টচ্ছন তারা জকছু একটা করপ্টত চায়! 
মনস্তপ্টির ভাষায়, বহু আপ্টেই তারা িার সমপ্টন জনপ্টয়প্টছ। সয জবষপ্টয় প্রে এবং 
বাস্তজবক আপ্টলাচনার অবকাশ আপ্টছ তা িপ্টলা, আমরা যারা িার-না-মানা দপ্টলর 
পথ অনুসরণ করপ্টত চাই, যারা উম্মািপ্টক পনুিেীজবত করপ্টত চাই, তাপ্টদর এ 
মিূুপ্টতে কী করণীয়? জবপ্টশষভাপ্টব, আমরা যারা পজিমা সদপ্টশ বসবাস করজছ, 
তাপ্টদর কী করা উজচত সযখাপ্টন জভনপ্টদজশ ও আজিব সচিারার এক ইসলাম পাজলত 
িপ্টচ্ছ? যখন ইসলাম সথপ্টক সম্মান আর সে রপ্টবর চাদর খপু্টল সেপ্টল ইসলামপ্টকই 
অপমাজনত করা িপ্টচ্ছ এমন চরম মিূুপ্টতে আমাপ্টদর কী করণীয়? 
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কুরআপ্টন জকছু আয়াত আপ্টছ সযগুপ্টলা আমাপ্টদরপ্টক েভীর জচন্তার সখারাক সদয়। 
জনজদেি কপ্টর বলপ্টল, মসূা  এবং জের‘আউপ্টনর েপ্টের জদপ্টক আমাপ্টদর দজৃি 
জনবদ্ধ করা উজচত। এই েেজট কুরআপ্টন সবপ্টচপ্টয় সবজশবার বজণেত, সবপ্টচপ্টয় 
পঙু্খানুপঙু্খভাপ্টব বজণেত এবং আমরা সয সমপ্টয় বাস করজছ তার সাপ্টথ সবপ্টচপ্টয় 
সবজশ সাদশৃযপণূে। আিপ্টক জবোসী মসুজলম িাজতর অবস্থা তৎকালীন বনী 
ইসরাঈপ্টলর মপ্টতা। জের‘আউপ্টনর ভূজমকায় অবতীণে িপ্টয় আি মসুজলমপ্টদর 
সশাষণ করপ্টছ যলুমুবাি আপ্টমজরকান সরকার। সসজদপ্টনর মসূা  এর মপ্টতা 
আিপ্টক প্রপ্টয়ািন একিন মসুজলম সনতার যার দাজয়ত্ব িপ্টব মসুজলম িাজতপ্টক রো 
করা ও তাপ্টদরপ্টক ইসলাম জশো সদওয়া, একই সাপ্টথ যাজলমপ্টদর জশো সদওয়া 
ইসলাম কী। আসুন আমরা সদজখ, আল্লাির সপ্রজরত একিন নবী, একিন সুদে 
এবং কুশলী দা’ঈ জিপ্টসপ্টব মসূা  তার উম্মািপ্টক জনপ্টয় এই কজঠন পজরজস্থজত 
কীভাপ্টব সামাল জদপ্টয়জছপ্টলন।  
 
# প্রথপ্টমই লেণীয় জবষয়জট িপ্টলা, মসূা  এর কাপ্টছ ইসলাপ্টমর “ওয়ালা” এবং 
“বারা” এ দুপ্টটা ধারণা জছল স্ফজটকস্বচ্ছ। জের‘আউন এবং মসূা  এর সম্পপ্টকের 
জদপ্টক লেয করুন, সকাপ্টনা লপু্টকাচুজর বা রাখোক সনই, সক সকান পপ্টে আপ্টছ - 
সসটা জনপ্টয় সকাপ্টনারকম অস্পিতা সনই। দুপ্টটা দলপ্টক সমাটা দাপ্টে পথৃক করা 
িপ্টয়প্টছ। মসূা  জের‘আউন এবং জের‘আউপ্টনর দলভুক্ত সকলপ্টক বনী 
ইসরাঈপ্টলর স্পি ও প্রকাশয শত্রুরুপ্টপ জচজিত কপ্টরপ্টছন। বনী ইসরাঈলপ্টক আেস্ত 
কপ্টর মসূা  বলপ্টছন,  
  

“হতত পাতি মতািাতদি প্রভু মতািাতদি িত্রুতদি ধ্বংি কিতবন, আি 
অশচতিই মতািাতদিতক প্রশতশনশধত্ব দান কিতবন” [িূিা আিাি, ৭: 
১২৯] 

  
জের‘আউপ্টনর জবরুপ্টদ্ধ করা আগ্রাসী দু’আ সথপ্টক মসূা  এর শবরী মপ্টনাভাব 
আরও পজরষ্কার িয়।  
  

“আি িিূা বলতলন – “আিাতদি প্রভু! শনশ্চয় তুশি শিিআউন ও তাি 
পশিেদবগবতক এই দুশনয়াি জীবতন মিাভা-মিৌিেব ও ধন- মদৌলত 
প্রদান কতিি, ো শদতয়, আিাতদি প্রভু! তািা মতািাি পথ মথতক পথভ্রষ্ট 
কতি। আিাতদি প্রভু! শবনষ্ট কতি দাও তাতদি ধনিম্পশত্ত, আি কাশিন্য 
এতন দাও তাতদি হৃদতয়ি উপতি, তািা মতা শবশ্বাি কতি না মে পেবন্ত 
না তািা িিবনু্তদ িাশি প্রতযি কতি।” [িূিা ইউনুি, ১০: ৮৮]  
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 অথচ মসূা  এর কাজিজন বণেনা কপ্টর আল্লাি বপ্টলপ্টছন,  
  

“অতঃপি শিি‘আউন পশিবাি িিূাতক কুশড়তয় শনল, োতত শতশন 
তাতদি িত্রু ও দুঃতখি কািণ হতয় োন। শনশ্চয় শিি’আউন, হািান, ও 
তাতদি সিন্যবাশহনী অপিাধী শিল।” [িূিা ক্বািাি, ২৮: ৮] 

  
জের‘আউপ্টনর প্রজত মসূা  সয ধরপ্টনর মপ্টনাভাব ও মানজসকতা সপাষণ করপ্টতন 
সসটা সবাঝা আমাপ্টদর িন্য অতযন্ত গুরুত্বপণূে, কারণ শত্রুর প্রকৃত পজরচয় জনপ্টয় 
যজদ সুস্পি ধারণা না থাপ্টক, তািপ্টল জনপ্টিপ্টক এবং জনপ্টির উম্মািপ্টক শত্রুর 
ষড়যপ্টন্ত্রর িাত সথপ্টক রো করার িন্য সুপজরকজেত সকাপ্টনা সক শল গ্রিণ করা 
সম্ভবপর িপ্টয় উঠপ্টব না। এ কারপ্টণই কুরআপ্টন শয়তাপ্টনর বযাপাপ্টর আল্লাি 
আমাপ্টদরপ্টক সতকে কপ্টর জদপ্টয়প্টছন,  
  

“শনঃিতিতহ িয়তান মতািাতদি িত্রু, কাতজই তাতক িত্রু শহতিতব 
গ্রহণ কি!” [িূিা িাশতি, ৩৫: ৬]  

 
আপনার শত্রু কখপ্টনাই আপনাপ্টক তার পজরকেনা িানপ্টত সদপ্টব না। সস িপ্টব 
খবু সকূ্ষ্ণ, শঠতাপণূে, কূটপ্টক শলী, জিতিাসয, ধীরজস্থর এবং ধতূে। আপজন জকছু 
বপু্টঝ ওঠার আপ্টেই আপনাপ্টক সস আঘাত কপ্টর চুরমার কপ্টর সদপ্টব। এমনটা সয 
সকবল বাস্তব িেপ্টত ঘটপ্টব তা নয়, বরং মনস্তাজিক যপু্টদ্ধই আপজন মপ্টনাবল 
িাজরপ্টয় পরািয় স্বীকার করপ্টত পাপ্টরন। মনস্তাজিক যপু্টদ্ধর একটা সুপ্রজসদ্ধ সক শল 
িপ্টলা আপনার শত্রু আপনাপ্টক সবাঝাপ্টব সয, সস আপনার শত্রু নয় বরং বনু্ধ। সযন 
আপনাপ্টক বযবিার কপ্টর আপনার বনু্ধ অথোৎ তার আসল শত্রুপ্টক দমন করপ্টত 
পাপ্টর। এই োাঁপ্টদ পা সদওয়ার অথেই িপ্টলা জনপ্টিপ্টদরপ্টক রো করার সশষ 
সুপ্টযােটুকুও িারাপ্টনা। অজধকনু্ত, আপনার ভাই ও সবানপ্টদর জদপ্টক জবেস্ততার িাত 
না বাজড়প্টয় সস িাত কাজেরপ্টদর সাপ্টথ সমলাপ্টনা িপ্টলা মনুাজেক্বপ্টদর শবজশিয। 
  

“এিা (িনুাশিক্বিা) মদাদুলযিান অবিায় ঝুলন্ত; এশদতকও নয় 
ওশদতকও নয়…” [িূিা শনিা, ৪: ১৪৩] 

 
কাপ্টিই জনপ্টি বাাঁচপ্টত এবং উম্মািপ্টক বাাঁচাপ্টত সবেপ্রথম ধাপজট িপ্টচ্ছ ওয়ালা’ এবং 
বারা’ এর ধারণাপ্টক পনুরুজ্জীজবত করা সযন আপজন শত্রুপ্টক বনু্ধ সভপ্টব গুজলপ্টয় না 
সেপ্টলন। এটা খবুই গুরুত্বপণূে এবং বতেমান সমপ্টয় জবপ্টশষ জচন্তার দাজব রাপ্টখ।  
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# জিতীয় সয বযাপারজট আমাপ্টদর সখয়াল করপ্টত িপ্টব তা িপ্টলা, “সম লবাদ”, 
“চরমপন্থা”, “সন্ত্রাসবাদ”, “উগ্রবাদ” – যেতে এসকল শপ্টব্দর অসতকে 
বযবিার। এই শব্দগুপ্টলা সধাকাাঁবাজি ছাড়া আর জকছুই নয়। েণমানুষপ্টক জবভ্রান্ত 
কপ্টর রাখাই এসকল শব্দচয়প্টনর উপ্টেশয। মসূা  সক জের‘আউন রুপ্টখ জদপ্টত 
সচপ্টয়জছল “চরমপন্থা দমন” এর নাপ্টম!  
 

“আি শিি‘আউতনি মলাকতদি প্রধানিা বলতলা -“আপশন শক িিূাতক 
ও তাি মলাকতদি মিতড় মদতবন মদতি শবপেবয় িশৃষ্ট কিতত এবং 
আপনাতক এবং আপনাি মদবতাতদি পশিতযাগ কিতত?” [িূিা 
আ’িাি, ৭: ১২৭]  

  
“শিি‘আউন বলল; মতািিা আিাতক িাড়, িিূাতক হতযা কিতত দাও, 
ডাকুক মি তাি পালনকতবাতক! আশি আিংকা কশি মে, মি মতািাতদি 
ধিব পশিবতবন কতি মদতব অথবা মি মদিিয় শবপেবয় িশৃষ্ট কিতব” [িূিা 
গাশিি, ৪০: ২৬]  

  
এবং জের‘আউন জনপ্টিপ্টক প্রেজতশীল, সুশীল এবং উদারপন্থী জিপ্টসপ্টব দাজব 
করপ্টতা !  
  

“শিি‘আউন বলল, আশি ো বশুঝ, মতািাতদিতক তাই মবাঝাই, আি 
আশি মতািাতদিতক িঙ্গতলি পথই মদখাই।” [িূিা গাশিি, ৪০: ২৯] 

  
জকনু্ত মসূা  সযজদপ্টক মানুষপ্টক আিবান করজছপ্টলন সসজটপ্টক সবাঝাপ্টতই মলূত 
জের‘আউন এই শব্দগুপ্টলার (জেতনাবাি, জবপযেয় সজৃিকারী) অবতারণা কপ্টরজছল। 
কারণ মসূা  অবস্থান জনপ্টয়জছপ্টলন জের‘আউপ্টনর জবরুপ্টদ্ধ। সযসব জমশরীয় মসূা 

 এর ধমে গ্রিণ কপ্টরজছল, তাপ্টদর কথা সথপ্টক আমরা বঝুপ্টত পাজর জের‘আউন 
কী বঝুাপ্টত সচপ্টয়জছল। তারা বপ্টলজছল:  
  

“বস্তুতঃ আিাতদি িাতথ মতািাি িত্রুতা মতা এ কািতণই মে, আিিা 
ঈিান এতনশি আিাতদি িতবি শনদিবনিিতূহি প্রশত েখন তা আিাতদি 
শনকি মপৌতঁিতি।” [িূিা আিাি, ৭: ১২৬]  

 
বযাপারজট খবুই গুরুত্বপণূে। একটু সথপ্টম এই আয়াতজট জনপ্টয় আমাপ্টদর েভীরভাপ্টব 
জচন্তাভাবনা করা উজচত। জের‘আউন সকপ্টলর সামপ্টন মসূার  এমন একজট 
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চজরে উপস্থাপন করপ্টত সচপ্টয়জছল যাপ্টত মপ্টন িপ্টব মসূা  একিন রক্তপ্টচাষা 
জবকারগ্রস্ত সলাক, সয সমাপ্টি জেতনা-োসাদ করপ্টত চায়! জকনু্ত আমরা কুরআপ্টন 
সদখপ্টত পাজচ্ছ এমন জকছু মসুজলম জছপ্টলন যারা জের‘আউপ্টনর এই জমজিয়া 
কযাপ্টম্পইপ্টন প্রলিু িয়জন। তারা জঠকই বঝুপ্টত সপপ্টরজছপ্টলন মসূা  সতয বলপ্টছন, 
আর জের‘আউন জমথযা। তারা িানপ্টতন জের‘আউন সম লবাদ, ধমেীয় চরমপন্থা 
জকংবা সন্ত্রাসবাপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ যদু্ধ করপ্টছ না, বরং মসূা  এর আিবান অথোৎ 
ইসলাম সথপ্টক সলাকিনপ্টক দূপ্টর সজরপ্টয় রাখপ্টত এই ধরপ্টনর স্পশেকাতর শব্দ 
বযবিার করপ্টছ। সকন? কারণ, মসূা  সয বাতোজট মানুপ্টষর কাপ্টছ ছজড়প্টয় 
জদজচ্ছপ্টলন তা িপ্টলা, আমরা সকবল আল্লাির কাপ্টছ মাথা নত করপ্টবা, 
জের‘আউপ্টনর মপ্টতা সকাপ্টনা অতযাচারী যাজলপ্টমর কাপ্টছ নয়। সয মানুষগুপ্টলাপ্টক 
জের‘আউন এতকাল মানজসক দাসপ্টত্বর সবড়ািাপ্টল বন্দী কপ্টর সরপ্টখজছল তাপ্টদর 
মপ্টন মসূার  এই কথাগুপ্টলা সে রব, মযোদা এবং আত্মসম্মাপ্টনর একজট সচতনা 
সজৃি কপ্টর। 
 
আর আিপ্টকও আমরা সদখজছ ইসলাপ্টমর সযসব ভাবনা মানুপ্টষর মপ্টধয িােরণ 
সজৃি করপ্টব, ইসলাপ্টমর সযসব সচতনা ও উপলজি মানুপ্টষর সামপ্টন মজুক্তর দুয়ার 
উপ্টন্মাজচত করপ্টব, সসইসব জবষয়গুপ্টলার সাপ্টথ খবু অপ্রীজতকর সলপ্টবল িপু্টড় জদপ্টয় 
সনজতবাচকভাপ্টব েণমানুপ্টষর সামপ্টন উপস্থাপন করা িয়। তাই ‘ওয়ালা এবং বারা’ 
িপ্টয় যায় ‘সম লবাদ’, আত্মরোর িন্য জিিাপ্টদর নাম িয় ‘সন্ত্রাসবাদ’ বা 
'িজঙ্গবাদ', আর শরী’আিপ্টক অপবাদ সদওয়া িয় 'চরমপন্থা' বপ্টল। 
দুভোেযিনকভাপ্টব আপজন সদখপ্টবন আমিনতাও সকাপ্টনা জচন্তাভাবনা না কপ্টরই 
এসব সংজ্ঞা অবলীলায় গ্রিণ করপ্টছ। এমনজক অপ্টনক আজলম এবং দা’ঈ পযেন্ত 
তাপ্টদর কথায় এবং সলখায় কাজেরপ্টদর সাপ্টথ তাল জমজলপ্টয় এসব ‘পজরভাষা’ 
বযবিার করপ্টছন।  
 
সলখার শুরুপ্টত আদজশেক আিমপ্টণর িবাপ্টব কার অবস্থান সকমন িয় সসজট 
আপ্টলাচনা কপ্টরজছলাম। উপপ্টর যাপ্টদর কথা বপ্টলজছ তারাই িপ্টলা সসই প্রথম দল। 
এরা দাসসুলভ মানজসকতা বিন কপ্টর। এই সশ্রজণর ‘আজলমরা আিপ্টক তাগুত 
সরকার আপ্টয়াজিত “Counter-radicalism conference” এ েপ্টবের সাপ্টথ সযাে 
জদপ্টচ্ছ! আপজন কী কেনা করপ্টত পাপ্টরন, মসূা  জের‘আউপ্টনর কাপ্টছ জেপ্টয় 
আজতে িানাপ্টচ্ছন সযন বনী ইসরাঈলপ্টক সুশীল কপ্টর েপ্টড় সতালা িয়, সযন তাপ্টদর 
মধয সথপ্টক সম লবাপ্টদর বীি জনমূেল করা িয়! জকংবা আমাপ্টদর রাসলূ  সস্পশাল 
এপ্টিন্ট আব ুসিপ্টিলপ্টক দাওয়াত কপ্টর এপ্টনপ্টছন দারুল আরকাপ্টম সািাজবপ্টদরপ্টক 

 “চরমপন্থা দমপ্টন কী করণীয়” তা জনপ্টয় সলকচার সদওয়ার িন্য? অবশযই না! 
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কাপ্টিই আপনাপ্টক মসূা  এর অনুসারীপ্টদর মপ্টতা সাবধান থাকপ্টত িপ্টব। এ 
ধরপ্টনর শপ্টব্দর উপ্টেশযমলূক বযবিাপ্টর প্রতাজরত না িপ্টয় এই শব্দগুপ্টলার বযবিার 
সথপ্টক সম্পণূে জবরত থাকুন। 
 
আপ্টরা একজট বযাপার জনপ্টয় জচন্তার অবকাশ রপ্টয়প্টছ। তা িপ্টলা, জিকমাি প্রপ্টয়াে 
করা এবং নমনীয় িওয়া। আপজন আপনার প্রপ্টে জিকমাি এর বযাপাপ্টর িানপ্টত 
সচপ্টয়প্টছন। আপজন িয়প্টতা সখয়াল করপ্টবন, এই জিকমাি গ্রিণ করপ্টত জেপ্টয় 
একদল বাড়াবাজড় করপ্টছ, আবার আপ্টরকদল জিকমাি বিেন করপ্টত জেপ্টয় 
বাড়াবাজড় করপ্টছ। একদল সলাক আপ্টছ সশ্রাতার সমিাি-মজিের জদপ্টক সথাড়াই 
সকয়ার কপ্টর। সশ্রাতার জ্ঞাপ্টনর মাোর প্রজত সখয়াল না সরপ্টখ সকাপ্টনা রাখ-োক 
ছাড়াই কথা বলপ্টত থাপ্টক। আবার অপ্টনপ্টক জিকমাি খাটাপ্টত জেপ্টয় সতযপ্টকই 
সোপন কপ্টর বপ্টস যার েপ্টল ইসলাপ্টমর মমেকথার জনযোসটুকুই নি িপ্টয় যায় এবং 
জবকৃত িপ্টয় যায়। মসূা  এর জদপ্টক সদখনু। এ দুপ্টটার সকাপ্টনাজটই জতজন 
কপ্টরনজন। আমাপ্টদর মপ্টতা জতজনও জছপ্টলন সংখযালঘপু্টদর অন্তভুেক্ত। আমাপ্টদর 
মপ্টতা তাাঁরও দুজনয়াবী শজক্তর সেপ্টে দুবেলতা জছল। আমাপ্টদর মপ্টতা তাাঁপ্টকও এক 
কজঠন পজরজস্থজত সামাল জদপ্টত িপ্টয়জছল। আর আমাপ্টদর মপ্টতা, তাাঁপ্টক জবপ্টশষভাপ্টব 
আপ্টদশ করা িপ্টয়জছল সযন জতজন উম্মাির বযাপাপ্টর নমনীয়তা অবলম্বন কপ্টর। 
  

“মতািিা উভতয় মিিআউতনি কাতি োও মি খবু উদ্ধত হতয় মগতি. 
অতঃপি মতািিা তাতক নম্র কথা বল, হয়ততা মি শচন্তা-ভাবনা কিতব 
অথবা ভীত হতব” [িূিা ত্ব-হা, ২০: ৪৩-৪৪] 

 
আবার আপজন যখন অন্য আয়াতগুপ্টলার জদপ্টক তাকাপ্টবন, তখন আপজন মসূা  
এর দা’ওয়াি এর মপ্টধয প্রজ্ঞার ছাপ সদখপ্টবন। দা’ওয়াি এর সেপ্টে নমনীয়তা 
অবলম্বপ্টনর রীজতপ্টক োল বা সসন্সরপ্টবািে রূপ্টপ বযবিার কপ্টর মসূা  কখপ্টনাই 
সতযপ্টক অস্পি রাপ্টখনজন।  
  

“আল্লাহি পি মথতক মে িতয এতিতি, তাি বযশতরি শকিু না বলাি 
বযাপাতি আশি সুদঢ়ৃ…” [িূিা আিাি, ৭: ১০৫] 

 
শুধ ু তাই নয়, নমনীয়তা অবলম্বপ্টনর মাপ্টন এই নয় সয, যলুমু-জনযোতপ্টনর মপু্টখ 
ভীরু এবং নরম-সরম িপ্টয় থাকপ্টত িপ্টব।  
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“অতএব মতািিা তাি কাতি োও এবং বল: আিিা উভতয়ই মতািাি 
পালনকতবাি মপ্রশিত িিূল, অতএব আিাতদি িাতথ বনী ইিিাঈলতক 
মেতত দাও এবং তাতদিতক শনপীড়ন কতিা না। আিিা মতািাি 
পালনকতবাি কাি মথতক শনদিবন শনতয় মতািাি কাতি আগিন কতিশি। 
এবং মে িৎপথ অনুিিণ কতি, তাি প্রশত িান্ত। আিিা ওহী লাভ 
কতিশি মে, মে বযশক্ত শিথযাতিাপ কতি এবং িখু শিশিতয় মনয়, তাি 
উপি আোব পড়তব”। [িূিা ত্ব-হা, ২০: ৪৭-৪৮] 

 
আসুন আমরা এক জমজনপ্টটর িন্য থাজম এবং এই আয়াতগুপ্টলার জদপ্টক মপ্টনাপ্টযাে 
জদই। এখাপ্টন আমরা সদখজছ মসূা  একিন নবী, জযজন সকাপ্টনা েমতাশালী 
বযজক্ত নন, বরং জতজন জছপ্টলন জনপীজড়ত মানুষপ্টদর একিন। জতজন জছপ্টলন 
সংখযালঘ।ু জবপ্টের তৎকালীন পরাশজক্তর সাপ্টথ নম্রতা অবলম্বন করপ্টত 
আপ্টদশপ্রাপ্ত মসূা  তাাঁর সংকটাপন্ন উম্মািপ্টক উদ্ধার করপ্টত জতনজট পদপ্টেপ 
জনপ্টলন:  
  

 জতজন জের‘আউপ্টনর অপকপ্টমের কথা খবু পজরষ্কারভাপ্টব উপস্থাপন 
করপ্টলন তার িাজতর সামপ্টন। 

 জতজন খবু দঢ়ৃতার সাপ্টথ দাজব করপ্টলন সয, জের‘আউনপ্টক অবশযই তার 
দুষ্কপ্টমের ইজত টানপ্টত িপ্টব। 

 জতজন জের‘আউনপ্টক তার সদ রাপ্টত্মযর িন্য তার অশুভ পজরণাপ্টমর 
বযাপাপ্টর হুমজক জদপ্টলন।  

  
আপজন সদখপ্টবন, মসূা  আত্মপেসমথেন করার সচিা কপ্টরনজন, সকাপ্টনা 
শকজেয়ত সদওয়ার সচিা কপ্টরনজন। তাাঁর মপ্টধয সকাপ্টনা পরাজিত মানজসকতা জছল 
না। তাাঁর কথায় সকাপ্টনা অস্পিতা জছল না। তাাঁর মপ্টধয ভীরুতা জছল না। দুজনয়াবী 
শজক্তর অভাব তাাঁর শনজতক মপ্টনাবপ্টল সকাপ্টনা প্রভাব সেলপ্টত পাপ্টরজন। বরং জতজন 
তা-ই বপ্টলজছপ্টলন, যা বলা উজচত, সযভাপ্টব বলা উজচত, এবং যখন বলা উজচত। 
ইমাম ইবনুল কাজয়যম t জিকমািপ্টক সংজ্ঞাজয়ত কপ্টরজছপ্টলন এভাপ্টবই, “জিকমাি 
িপ্টচ্ছ উজচত সমপ্টয়, উজচত ভজঙ্গপ্টত, উজচত কথাজট বলা” (মাদাজরি আস-
সাজলজকন, ২/৪৭৯)। 
 
মসূা  জমনজমন কপ্টর কথা বপ্টলনজন। তাাঁর কথায় দঢ়ৃতা জছল। তাাঁর মপ্টধয 
আত্মমযোদার ছাপ জছল সুস্পি এবং সবপ্টচপ্টয় গুরুত্বপণূে বযাপার িপ্টলা, জতজন 
জছপ্টলন স্পিভাষী। জের‘আউপ্টনর প্রজতজিয়া সদপ্টখই আমরা তা বঝুপ্টত পাজর। সস 
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মসূাপ্টক  ‘সন্ত্রাসবাদ’ বা 'সম লবাদ'-জবপ্টরাধী কনোপ্টরপ্টন্স আমন্ত্রণ কপ্টরজন 
জকংবা মসূাপ্টক  তার সরকাপ্টরর ‘সন্ত্রাসবাদ দমন জবপ্টশষজ্ঞ’ জিপ্টসপ্টব সযাে 
জদপ্টত অনুপ্টরাধ কপ্টরজন। অথচ আিপ্টক আপ্টমজরকা জকছু সস্বচ্ছায় জবজকপ্টয় যাওয়া 
মসুজলম দা’ঈপ্টক তার সািাযযকারী জিপ্টসপ্টব পাপ্টচ্ছ! বরং জের‘আউন সচপ্টয়প্টছ 
মসূাপ্টক  িতযা করপ্টত, সযমন কপ্টর যপু্টে যপু্টে এই জের‘আউনপ্টদর অপকীজতে 
প্রকাশ কপ্টর সদওয়ার কারপ্টণ মানবাজধকার এবং মজুক্তকামী সনতাপ্টদর যেু যেু ধপ্টর 
গুপ্তিতযা করা িপ্টয়প্টছ। এবং সসই একই ঘটনা ঘপ্টট চপ্টলপ্টছ আি অবজধ ... 
  
আমাপ্টদর অজধকাংশই ভীতু। আমরা সযপ্টকাপ্টনা মপূ্টলয দুজিন্তা পজরিার কপ্টর চলপ্টত 
চাই। সলাপ্টকর জবপ্টরাজধতার মপু্টখ পড়প্টত চাই না। আমরা চাই সবাই আমাপ্টদর 
পছন্দ করুক। যজদওবা আমরা কখপ্টনা বঝুপ্টত পাজর সয, একটা সািসী পদপ্টেপ 
সনয়া খবু িরুজর, আমরা সসটা জনপ্টত চাই না, কারণ সসটার েলােল জনপ্টয় আমরা 
আতঙ্কগ্রস্ত থাজক। সলাপ্টক আমাপ্টদরপ্টক কী ভাবপ্টব এবং জমজিয়া আঙু্গল তাক 
করপ্টব - এই দুজিন্তায় আমরা সকপ্টট পজড়। হ্যাাঁ, আমরা আমাপ্টদর ভীরুতাপ্টক 
“জিকমাি” জকংবা “জবচেণতা” বপ্টল চাজলপ্টয় জদপ্টত পাজর, জকনু্ত বাস্তজবকপপ্টে এটা 
স্বাথেপরতা ছাড়া আর জকছুই নয়। আমাপ্টদর মপ্টধয সয ভয় আপ্টছ তা আমাপ্টদর 
জনপ্টিপ্টদর িাপ্টত েপ্টড় সনওয়া অভযাস, এটা সিিাত নয়। জনপ্টিপ্টক দুজিন্তা সথপ্টক 
বাাঁচাবার িন্য আমরা এর আশ্রয় জনই। ভয়প্টক জনপ্টির িীবন সথপ্টক উপপ্টড় সেলনু 
এবং সািস জদপ্টয় এপ্টক প্রজতস্থাজপত করুন। ভীরুতার দরুন আপনাপ্টক সয মলূয 
জদপ্টত িপ্টব তা সািপ্টসর িন্য সদওয়া মলূয সথপ্টক অপ্টনক সবজশ চড়া। 
  
আপনার কাপ্টছ অজবোসয সঠকপ্টত পাপ্টর, সুজেয়ান আস-সাওরী t, সৎকাপ্টি 
আপ্টদশ এবং অসৎকাপ্টি জনপ্টষধ করপ্টত জেপ্টয় মখু েুপ্টট জকছু বলপ্টত বযথে িপ্টল 
চরম িতাশার সচাপ্টট রক্ত প্রস্রাব করপ্টতন। কাপ্টিই, যখন আপজন জকছু বলার 
সুপ্টযাে পাপ্টবন তখন চুপ কপ্টর থাকপ্টবন না। িযথেকতার আড়াপ্টল জনপ্টিপ্টক জনরাপদ 
অবস্থাপ্টন লজুকপ্টয় রাখপ্টবন না। এপ্টত আপনার সকাপ্টনাই উপকার িপ্টব না। মসূা  
সক অনুসরণ করুন। ধপ্টর ধপ্টর সুজনজদেি কপ্টর নামগুপ্টলা উচ্চারণ করুন। 
আপ্টমজরকান সরকাপ্টরর নাম বলনু। তুপ্টল ধরুন পযাপ্টলস্টাইন, ইরাক আর 
আেোজনস্তাপ্টনর কথা। বলনু সবান আজেয়া জসজেজকর কথা। এমন প্রজতজট জবষয় 
তুপ্টল ধরুন সযন যাপ্টলমরা িানপ্টত পাপ্টর তাপ্টদর কািকমে জনপ্টয় আমরা কী ভাবজছ। 
এটাপ্টক চরমপন্থা জকংবা সম লবাদ অথবা উগ্রবাদ বপ্টল না, এটা িপ্টচ্ছ সতযপ্টক 
সকাপ্টনা কাটছাাঁট না কপ্টর সযমন-আপ্টছ-সতমন-ভাপ্টব প্রকাশ কপ্টর জনপ্টির উপর 
অজপেত দাজয়ত্ব পালন করা।  
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জিকমাি মাপ্টন জনপ্টিপ্টদর িীনপ্টক মানুপ্টষর কাপ্টছ লজুকপ্টয় রাখা নয়। আর এই 
কারপ্টণ সতা নয়ই সয, িীন ইসলাপ্টমর সকাপ্টনা একজট অংশ সমাপ্টির সচাপ্টখ 
অপছন্দনীয়, উচ্চারপ্টণর অপ্টযােয জকংবা অযাজচত বপ্টল সঠপ্টক। ইসলাজম দা’ওয়াি 
এর মলূ কথাই িপ্টলা সতযপ্টক প্রকাজশত করা, তাপ্টক সোপন কপ্টর রাখা নয়। 
  

“আি আল্লাহ েখন আহতল শকতাবতদি কাি মথতক প্রশতজ্ঞা গ্রহণ 
কিতলন মে, তা িানুতেি শনকি বণবনা কিতব এবং মগাপন কিতব না” 
[িূিা আতল ইিিান, ৩: ১৮৭]  

  
“শনশ্চয় োিা মগাপন কতি, আশি মেিব শবিাশিত তথয এবং 
শহদায়াততি কথা নাশেল কতিশি িানুতেি জন্য শকতাতবি িতধয 
শবিাশিত বণবনা কিাি পিও; মি িিি মলাতকি প্রশতই আল্লাহি 
অশভিম্পাত এবং অন্যান্য অশভিম্পাতকািীগতণিও।” [িূিা বাকািা, 
২: ১৫৯] 

  
যারা সকাপ্টনা প্রপ্টের উত্তর িানার পপ্টরও জনিুপ থাকাপ্টক সশ্রয় মপ্টন কপ্টর, আল্লাির 
রাসলূ  তাপ্টদর িন্য একজট কপ্টঠার সতকেবাণী সরপ্টখ সেপ্টছন: “সয বযজক্ত ইলম 
সম্পপ্টকে জিজ্ঞাজসত িওয়ার পপ্টর িানা সপ্টিও তা সোপন কপ্টরপ্টছ, জক্বয়ামপ্টতর জদন 
তাপ্টক আগুপ্টনর লাোম পজরপ্টয় সদওয়া িপ্টব।” সিাক সস বযাপারজট আমাপ্টদর 
িীপ্টনর ‘জবতজকেত’ এবং সমাপ্টির সচাপ্টখ অযাজচত, অপছন্দনীয়, অনািূত 
জবষয়গুপ্টলার একজট। সযমন ধরা যাক জিিাদ। “আমার িাত-পা বাাঁধা, আমার জকছু 
করার সনই” এরকম ভাব কপ্টর থাকপ্টবন না। ইসলাপ্টম জিিাপ্টদর প্রকৃত ধারণাজট 
সকমন সসটা বযাখযা কপ্টর জদপ্টলই সতা পাপ্টরন, এমন সতা নয় আপনাপ্টক সকউ 
বলপ্টছ খাপপ্টখালা তপ্টলায়ার িাপ্টত রাস্তায় সনপ্টম পড়প্টত িপ্টব! 
 
যারা িানপ্টত চায় তাপ্টদরপ্টক শুধ ু িাজনপ্টয় জদন: ইসলাপ্টমর মলূধারার, 
সবেিনস্বীকৃত, প্রজসদ্ধ চারজট মাযিাব জিিাপ্টদর বযাপাপ্টর কী বলপ্টছ। আপজন যজদ 
সসই তথাকজথত “বাকস্বাধীনতার সদশ” এ পপ্টড় থাপ্টকন আর এ কথা বলপ্টত ভয় 
কপ্টরন সয, ইসলাম আিমণকারীপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ আত্মরোর জশো সদয়, সসপ্টেপ্টে 
আপনার উজচত সসই সদশ সছপ্টড় অন্য সকাথাও জিিরপ্টতর জচন্তা করা, সযখাপ্টন 
অন্তত এই সম জলক মানবাজধকাপ্টরর কথা বলার কারপ্টণ আপনাপ্টক সিপ্টল ছুাঁপ্টড় 
সেলা িপ্টব না। আমাপ্টদর এই িীপ্টন এমন জকচু্ছ সনই, কুরআন বা িাদীপ্টস একটা 
অেরও খুাঁপ্টি পাওয়া যাপ্টব না যার িন্য আমাপ্টক বা আপনাপ্টক জবিত িপ্টত িপ্টব, 
লজজ্জত িপ্টত িপ্টব, জকংবা মানুপ্টষর কাপ্টছ বযাখযা করপ্টত ভয় সপপ্টত িপ্টব। সবজকছু 
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বাদই জদলাম, জিজটশপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ আপ্টমজরকানরা সয জবপ্লব কপ্টরজছল, যদু্ধ কপ্টরজছল 
সসটা জিিাদ নয়প্টতা কী? নাৎজস বাজিনীর জবরুপ্টদ্ধ সফ্ঞ্চরা সয প্রজতপ্টরাধ েপ্টড় 
তুপ্টলজছল সসটাপ্টক জিিাদ ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়? আর আিপ্টক মসুজলমরা 
যখন আপ্টমজরকার জবরুপ্টদ্ধ লড়প্টছ সসটাপ্টক জিিাদ বলপ্টত এত বাধপ্টছ সকন?  
  
# সবপ্টশপ্টষ সয বযাপারজট আপ্টস তা িপ্টলা দা’ওয়াি এর িন্য কি এবং যন্ত্রণা 
সভাে। এই অিিুাতজট সকপ্টল জদপ্টয় পার পাওয়ার সচিা কপ্টর এবং সযপ্টকাপ্টনা 
জকছুপ্টক িাপ্টয়য কপ্টর সেপ্টল। হ্যাাঁ, মসূা  ও বনী ইসরাঈলও একজট আতঙ্কময় 
পজরজস্থজতপ্টত অবস্থান করজছল এবং সস সময়টা জছল আমাপ্টদর সময় সথপ্টক আপ্টরা 
সবজশ ভয়ঙ্কর। মসূা  এবং িারূন  আল্লাির কাপ্টছ েজরয়াদ িানাপ্টলন,  
  

“তািা বলল: মহ আিাতদি পালনকতবা, আিিা আিঙ্কা কশি মে, মি 
আিাতদি প্রশত েলুিু কিতব শকংবা িীিাঙ্ঘন কিতব” [িূিা ত্ব-হা, ২০: 
৪৫]  

   
“শকনু্ত তাঁি িম্প্রদাতয়ি িন্তানিন্তশত বযতীত আি মকউ িিূাি প্রশত 
শবশ্বাি িাপন কতিশন শিিআউন ও তাতদি পশিেদবতগবি ভতয় পাতি 
তািা তাতদি শনেবাতন কতি…” [িূিা ইউনুি, ১০: ৮৩]  

  
“অতঃপি িিূা িতন িতন শকিুিা ভীশত অনুভব কিতলন” [সুিা ত্ব-হা, 
২০: ৬৭]  

  
তারা কারাবন্দী িওয়ার ভপ্টয় ভীত িপ্টয়জছপ্টলন।  
  

“শিি‘আউন বলল, তুশি েশদ আিাি পশিবততব অন্যতক উপািযরূতপ 
গ্রহণ কি ততব আশি অবিযই মতািাতক কািাগাতি শনতিপ কিব” [িূিা 
শু’আিা, ২৬: ২৯] 

  
তারা অতযাচাজরত িওয়ার আশঙ্কা করজছপ্টলন,  
  

“শিি‘আউন বলল: … আশি অবিযই মতািাতদি হাত-পা শবপিীত 
শদক মথতক মকতি মিলতবা এবং আশি মতািাতদিতক মখজুি গাতিি 
কাতে িতূল চড়াব …” [িূিা ত্ব-হা, ২০: ৭১] 
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তাপ্টদর মপ্টধয মতুৃযভয় জছল,  
  

“শনঃিতিতহ শিি‘আউন তাি মদতি উদ্ধত হতয়শিল এবং মি 
মদিবািীতক শবশভন্ন দতল শবভক্ত কতি তাতদি একশি দলতক দুববল কতি 
শদতয়শিল। মি তাতদি পতু্র-িন্তানতদিতক হতযা কিত এবং নািীতদিতক 
জীশবত িাখত …” [িূিা কািাি, ২৮: ৪]  

  
ইজতিাপ্টসর পনুরাবজৃত্ত ঘপ্টট। FBI জকংবা M15 এর মপ্টতা সোপ্টয়ন্দাসংস্থাগুপ্টলা 
আি যা কপ্টর সবড়াপ্টচ্ছ সসগুপ্টলার প্রপ্টতযকজট কাপ্টির হুমজক আপ্টেও জছল, এখপ্টনা 
আপ্টছ, তপ্টব সজতয বলপ্টত জক আমাপ্টদর সময়টা তুলনামলূক সিি। চরম আতপ্টঙ্কর 
পজরজস্থজতপ্টত, জের‘আউপ্টনর িাপ্টত ভীষণভাপ্টব অতযাচাজরত িওয়ার সম্ভাবনা থাকা 
সপ্টিও আমরা মসূা  সক যাজলপ্টমর েড়া োপ্টসর সদয়াল সভপ্টে সবজরপ্টয় আসপ্টত 
সদপ্টখজছ। তাাঁর সাপ্টথ আিপ্টকর আংপ্টকল টমপ্টদর পাথেকয এই সয, জতজন তাাঁর 
ভয়প্টক িয় করার িন্য মনঃজস্থর কপ্টরজছপ্টলন, আল্লাির সািাপ্টযযর উপর জনভের 
কপ্টরজছপ্টলন এবং তাাঁর সাপ্টধয যা জছল তা কপ্টরজছপ্টলন। তাই আল্লািও k তাাঁর 
িন্য সমদু্রপ্টক দু’ভাে কপ্টর তাাঁপ্টক সািাযয কপ্টরজছপ্টলন। 
 
জতজন তাাঁর জসদ্ধাপ্টন্ত জছপ্টলন দঢ়ৃ। তাাঁর মপ্টতা যারা জছপ্টলন তাপ্টদর িন্যও অন্ধকার 
সমদু্র সসজদন দু’ভাে িপ্টয় জেপ্টয়জছল। জসয়ার আ’লাম আল-নুবালা (১০/২৫৭) এ 
বজণেত আপ্টছ, জনপ্টির িীন জবজি করপ্টত অস্বীকৃজত িানাপ্টনার ‘অপরাপ্টধ’ কারাবন্দী 
ইমাম আিমপ্টদর t সাপ্টথ সাোৎ করপ্টত আপ্টসন আল-মাওয়ারজদ। আল-
মাওয়ারজদ ইমাম আিমদপ্টক জনপ্টিপ্টক বাাঁচাপ্টনার সচিা করপ্টত অনুপ্টরাধ কপ্টরন। 
ইমাম আিমদ তাপ্টক বলপ্টলন কারাোর সথপ্টক সবর িপ্টয় অমকু িায়োয় যাও এবং 
জেপ্টর এপ্টস আমাপ্টক িানাও তুজম কী সদপ্টখছ। আল-মাওয়ারজদ সসখাপ্টন সেপ্টলন 
এবং সদখপ্টলন, সসখাপ্টন সযন এক সাের পজরমাণ মানুষ কােি-কলম িাপ্টত বপ্টস 
আপ্টছ। জতজন তাপ্টদরপ্টক জিপ্টজ্ঞস করপ্টলন সতামরা কী করপ্টছা? তারা উত্তর জদল, 
আমরা ইমাম আিমদ t কী বপ্টলন সসটা শুনার িন্য অপ্টপো করজছ। জতজন যা 
বলপ্টবন আমরা সসগুপ্টলা জলপ্টখ রাখপ্টবা। আল-মাওয়ারজদ জেপ্টর এপ্টলন এবং জতজন 
যা সদপ্টখ এপ্টসপ্টছন তা ইমাম আিমদপ্টক িানাপ্টলন। ইমাম আিমদ কারাোপ্টর 
তাাঁর কে সথপ্টক মখু ঘজুরপ্টয় বলপ্টলন, তুজম জক চাও আজম এই সলাকগুপ্টলাপ্টক 
জবপপ্টথ পজরচাজলত কজর? জতন বছর কারাোপ্টর থাকার পর ইমাম আিমদপ্টক সিল 
সথপ্টক মজুক্ত সদওয়া িয়। 
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জযজন সজতযকাপ্টরর একিন ‘আজলম, একিন ম’ুজমন, জতজন তার বযজক্তেত আরাম-
আপ্টয়প্টশর উপপ্টর সতযপ্টক অগ্রাজধকার সদন। যখন রাসলূ আব ুবকর  সক 
সাপ্টথ জনপ্টয় গুিাপ্টত বন্দী জছপ্টলন, আপনাপ্টদর জক মপ্টন আপ্টছ জতজন আব ুবকরপ্টক 
কী বপ্টলজছপ্টলন? জতজন বপ্টলনজন, আব ু বকর ভয় সকাপ্টরা না। বরং জতজন 
বপ্টলজছপ্টলন, “আব ু বকর, মন খারাপ সকাপ্টরা না”, কারণ আব ু বকর তার জনি 
িীবপ্টনর ভয় কপ্টরনজন। বরং জতজন সদখজছপ্টলন যজদ তারা মশুজরকপ্টদর িাপ্টত মারা 
যান তপ্টব ইসলাপ্টমর এই আিবান, ইসলাপ্টমর এই দা’ওয়াি সথপ্টম সযপ্টত পাপ্টর। 
আব ু বকর খবু ভাপ্টলা কপ্টর িানপ্টতন, ইসলাপ্টমর জদপ্টক আিবান করপ্টল তার 
বযজক্তেত জনরাপত্তা হুমজকর মপু্টখ পড়প্টত পাপ্টর। এ দুপ্টটা বযাপার অজবপ্টচ্ছদয।  
  
ইসলামী দা’ওয়াির এজটই একমাে পথ। সকউ যজদ সকাপ্টনা প্রকার কাটা-সছাঁড়া 
বযজতপ্টরপ্টক নবীপ্টদর দা’ওয়ািপ্টক মানুপ্টষর কাপ্টছ সপ াঁপ্টছ সদবার বযাপাপ্টর 
আন্তজরকভাপ্টব আগ্রিী িয় এবং একইসাপ্টথ সস একটা উপপ্টভােয ও জনজবেঘ্ন 
িীবপ্টনর স্বপ্ন সদপ্টখ, তািপ্টল সস ভ্রাজন্তর িেপ্টত বসবাস করপ্টছ। আপনাপ্টক 
মানজসকভাপ্টব শক্ত িপ্টত িপ্টব। আরাম-আপ্টয়প্টশর েজণ্ড সথপ্টক সবর িপ্টয় আসপ্টত 
িপ্টব, যত যাই জকছুর মপু্টখামজুখ িপ্টত সিাক না সকন। ইতস্তত সবাধ করপ্টবন না। 
ভয় সযন আপনাপ্টক সপছপ্টন সটপ্টন না রাপ্টখ। 
 
আশা করপ্টবা, উপপ্টরর আয়াতগুপ্টলা জনপ্টয় খবু মন জদপ্টয় আপনারা জচন্তা ভাবনা 
করপ্টবন এবং আয়াপ্টতর জশোগুপ্টলাপ্টক জনপ্টির িীবপ্টন প্রপ্টয়াে করপ্টবন। আমাপ্টদর 
কথায় ও সলখায় সযন আমরা মাথা উাঁচু কপ্টর জনপ্টিপ্টদর প্রকাশ করপ্টত পাজর। 
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ত  আতফো তসতিক্বীবক আতম তেবখতি... 

 
জবসজমল্লাজির রািমাজনর রািীম 
 
‘আজেয়া জসজেক্বীর বযাপাপ্টর আজম আপনাপ্টদরপ্টক একটা কথা িানাপ্টত চাই। যারা 
এই মজিলাপ্টক কাছ সথপ্টক সদপ্টখপ্টছন, ইসলাপ্টমর িন্য তার ভাপ্টলাবাসা ও 
উৎসপ্টেের েেোাঁথা িাপ্টনন, তারা এও িাপ্টনন সয, ইসলাপ্টমর িন্য আজেয়া খবু 
সিপ্টি এবং অনায়াপ্টস সয অপজরসীম তযাে স্বীকার কপ্টরপ্টছন, সেম িওয়া সপ্টিও 
খবু অে জকছু মানুষই এমন তযাে স্বীকার করার সৎসািস সদখায়।’ 
  
“জনরাপত্তার িন্য আজেয়া জবরাট হুমজকস্বরূপ” 

 
সিকারী ইউএস এটজনে জিপ্টস্টাোর লাজভন, অোপ্টস্টর ১১ তাজরপ্টখ জবচারকপ্টক 
উপ্টেপ্টশয কপ্টর এই কথাজট বপ্টলন। আজেয়াপ্টক তার গুজলজবদ্ধ েতস্থাপ্টনর জচজকৎসা 
সথপ্টক জবরত রাখার িন্য এই কথাজট বলা িপ্টয়জছল। 
  
রাসলূ  এর যপু্টে যারা ইসলাম গ্রিণ কপ্টরজছল, তাপ্টদরপ্টক দু’ভাপ্টে ভাে করা 
যায়। একদপ্টল জছল সসসব মসুজলম যারা ইসলাম গ্রিপ্টণর পর জনি সদশ বা 
সমাপ্টির মানুষপ্টদর সাপ্টথ সথপ্টক যায়, এবং তাপ্টদর ধমেচচো িীপ্টনর সম জলক 
জবষয়াজদ অথোৎ নামায, সরাযা, কাপ্টলমা ইতযাজদর মপ্টধযই সীমাবদ্ধ থাকত। অন্য 
দলজট ইসলাম গ্রিণ কপ্টরই োন্ত িয় জন বরং তারা িীপ্টনর খাজতপ্টর জিিরত 
কপ্টরজছল এবং রাসলূ  এর সাপ্টথ সামজরক মিড়া ও যপু্টদ্ধ অংশ জনপ্টয়জছল। 
একাজধক িাদীস সথপ্টক আমরা সদখপ্টত পাই, রাসলূ  এই দু’ধরপ্টনর 
মসুজলমপ্টদর সমান সুপ্টযাে-সুজবধা ও মযোদা সদনজন। সযমন, মসুজলম এবং আত-
জতরজমযী শরীপ্টে বজণেত আপ্টছ, রাসলূ  সকাপ্টনা বাজিনীর সনতা বা আমীর 
জনবোচন করার সময় শত্রুপ্টদর মপ্টধয যারা ইসলাম গ্রিণ কপ্টর মসুজলম িপ্টয়প্টছ 
তাপ্টদর সাপ্টথ কী রূপ আচরণ করপ্টত িপ্টব এ বযাপাপ্টর তাপ্টদরপ্টক জদকজনপ্টদেশনা 
প্রদান করপ্টতন। সযমন িাদীপ্টস বজণেত িপ্টয়প্টছ এভাপ্টব,  
 

“... তাতদিতক আিন্ত্রণ জানাও মেন তািা তাতদি মদি (ভূশি) মিতড় 
িহুাশজিীনতদি ভূশিতত শহজিত কতি চতল আতি, এবং তাতদিতক 
জাশনতয় দাও, েশদ তািা এিনশি কতি, তাহতল তািা িহুাশজশিনতদি 
িিান সুতোগ-সুশবধা মভাগ কিতব এবং দাশয়ত্বপ্রাপ্ত হতব। েশদ তািা 
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শহজিত কিতত িম্মত না হয়, তাহতল তাতদিতক বতল শদও মে, 
মিতিতত্র তািা মবদুইনতদি িিিেবাদা লাভ কিতব, আি তাতদি উপি 
আল্লাহ তা‘আলাি মিইিব হুকুিগুতলা প্রতোজয হতব মেগুতলা অন্য 
িিুশলিতদি উপতিও প্রতোজয হয়...”। 

  
এই পাথেকযকরণজট খবু সুস্পি। কারণ এখাপ্টন একজট দল জনপ্টিপ্টদর কাাঁপ্টধ জনজদেি 
জকছু দাজয়ত্ব তুপ্টল জনপ্টত সংকেবদ্ধ িপ্টয়প্টছ। অপরজদপ্টক অন্য দলজট ইসলাপ্টমর 
বযজক্তেত, বাধাধরা এবং ঝুাঁজকমকু্ত কািগুপ্টলার মপ্টধয আবদ্ধ সথপ্টকপ্টছ। মলূকথা 
িপ্টলা, রাসলূ  তৎকালীন মসুজলমপ্টদর ইসলামচচোপ্টক দু’ভাপ্টে ভাে কপ্টরজছপ্টলন: 
মিুাজিজরনপ্টদর িীন বা িীন আল-মিুাজিরীন, যারা িীনপ্টক সিায়তা ও িীনপ্টক 
জবিয়ী করার দাজয়ত্ব কাাঁপ্টধ তুপ্টল জনপ্টয়জছপ্টলন এবং সবদুইনপ্টদর িীন বা িীন আল-
‘আরব, যারা সকবল িীপ্টনর সম জলক জবষয়গুপ্টলা সমপ্টন চলপ্টতন।  
 
যজদও এ বাস্তবতা িািার বছর আপ্টের, তথাজপ এটাই জচরন্তন বাস্তবতা সয 
মসুজলমপ্টদর মপ্টধয এ দুজট সশ্রজণ জবরািমান থাকপ্টব। কাপ্টিই, সয সকউ লে করপ্টল 
প্রাচয এবং পািাপ্টতযর ইসলাম-পালন-করা-মসুজলমপ্টদর(practicing Muslims) 
মাপ্টঝও এ পাথেকযজট আজবষ্কার করপ্টব। অতীপ্টতর সসই িীন আল-‘আরাবপ্টক সস 
ইসলাপ্টমর সাপ্টথ তুলনা করা সযপ্টত পাপ্টর, সয ইসলামচচো েতানুেজতক সসই পাাঁচজট 
স্তম্ভ অথোৎ কাপ্টলমা-নামায-সরাযা-যাকাত-িাজ্জ, িালালভাপ্টব িপ্টবিকৃত পশু 
খাওয়া আর স্থানীয় মসজিদপ্টক পজরষ্কার-পজরচ্ছন্ন রাখা-এসপ্টবর মাপ্টঝ সীজমত। এ 
ধরপ্টনর মসুজলমই যখন পজিমা সদপ্টশ খুাঁপ্টি পাওয়া দায়, তখন আপজন যজদ 
পজিমা সদপ্টশ এমন কাপ্টরা সদখা পান, জযজন েতানুেজতক ধারার ইসলামপ্টক 
ছাজড়প্টয় এক ধাপ এজেপ্টয় আপ্টছন এবং িীন প্রজতষ্ঠার সংগ্রাপ্টম সম্পকৃ্ত িপ্টয় 
জনপ্টিপ্টক িীন আল-মিুাজিরীপ্টনর অনুসারীপ্টদর দপ্টল ঠাাঁই কপ্টর জনপ্টয়প্টছন, তাপ্টক 
সদপ্টখ জক আনপ্টন্দ আপনার সচাপ্টখ িল আসপ্টব না? সভপ্টব সদখনু কত চমৎকার 
একিন মসুজলম িপ্টল পজিমা সদপ্টশ সথপ্টক সকবল বযজক্তেত ইবাদাত নয়, বরং 
জচন্তার িেত পপু্টরা উম্মািপ্টক িপু্টড় জবস্ততৃ িয়! এই অগ্রপজথপ্টকরা অন্যান্যপ্টদর 
এজেপ্টয় এপ্টস উম্মাির সজিয় সদসয িপ্টত উৎসাজিত কপ্টরন এবং রাতজদন সাপ্টধযর 
সবটুকু সেপ্টল জদপ্টয় আল্লাির আপ্টরাজপত দাজয়ত্ব পালপ্টনর সচিা কপ্টর যান। শত 
বযস্ততার ভীপ্টড়ও তারা োন্ত িন না। বরং তাপ্টদর হৃদয় স্পজন্দত িয় তার মসুজলম 
ভাইপ্টবানপ্টদর সাপ্টথ ঐকতাপ্টন। তারা মাথা উাঁচু কপ্টর সবাঁপ্টচ থাকপ্টত িাপ্টন এবং 
তাপ্টদর পপ্টরায়া কপ্টর না যারা সকবল খায় আর েবাজদপশুর মপ্টতা সবাঁপ্টচ থাপ্টক। 
তাই বলা িপ্টয় থাপ্টক,  
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ياالعبيدهكذااالحرارفيدن  

“দাসপ্টত্বর এই দুজনয়ায় তারাই িপ্টলা মকু্ত স্বাধীন ...” 
  
এমনই এক মানুষপ্টক জঘপ্টর সারা জবেিপু্টড় সতালপাড় চলপ্টছ। সসই মানুষজট 
একইসাপ্টথ একিন ছােী, স্ত্রী ও জতন সন্তাপ্টনর মা। েীণকায়, সছাটখাট সসই 
মানুষজটর নাম আজেয়া জসজেক্বী। 
 
আজম খবু কপ্টর চাই এ মানুষজটর েে আপনারা শুনুন! তার েে আমার হৃদপ্টয় 
নাড়া জদপ্টয়প্টছ, তাই আজম চাই আপনারাও উপলজি করুন সকন এই মানুষজটর 
েে আমাপ্টক প্রভাজবত কপ্টরপ্টছ। যারা তাপ্টক সচপ্টনন তারা িাপ্টনন, ইসলাপ্টমর 
িন্য আজেয়া খবু সিিভাপ্টব এবং অনায়াপ্টস সয অপজরসীম তযাে স্বীকার 
কপ্টরপ্টছন, সেম িওয়া সপ্টিও খবু অে জকছু মানুষই এমন তযাে স্বীকার করার 
সৎসািস সদখায়।  
  
আজেয়া জছপ্টলন সছাটখাট, শান্ত, ভদ্র এবং লািকু এক নারী। শি-হুপ্টল্লাড় জকংবা 
সভাসমাপ্টবপ্টশ খবু কমই জতজন মানুপ্টষর সচাপ্টখ ধরা জদপ্টতন। জকনু্ত, প্রপ্টয়ািপ্টনর 
সময় জতজন জঠকই সাড়া জদপ্টতন, আর সয কথাগুপ্টলা বলা প্রপ্টয়ািন সসগুপ্টলাই 
সবাইপ্টক বলপ্টতন। একবার বসজনয়ার এজতম জশশুপ্টদর িন্য তিজবল সংগ্রপ্টির 
দরকার পড়ল, সসখাপ্টন স্থানীয় এক মসজিপ্টদ আজেয়া তার বকৃ্ততায় কড়া ভাষায় 
পরুুষপ্টদর জতরস্কার করপ্টলন। পরুুষ িপ্টয় সকন তারা বপ্টস আপ্টছ আর নারী িপ্টয় 
আজেয়াপ্টক তিজবল সংগ্রপ্টির কাি করপ্টত িপ্টচ্ছ? জতজন সবার কাপ্টছ আজতে 
িানাপ্টলন, “পরুুষরা সকাথায়? আমাপ্টক আিপ্টক সকন একা দাাঁজড়প্টয় এসব কাি 
করপ্টত িপ্টচ্ছ?” জতজন জঠকই বপ্টলজছপ্টলন। জতজন জছপ্টলন একাধাপ্টর একিন মা, স্ত্রী 
এবং ছােী। আর তার চারপাপ্টশ জছল এমন সব পরুুষ, ইসলাপ্টমর কাপ্টির কথা 
উঠপ্টলই যাপ্টদর আর সদখা পাওয়া সযত না।  
  
MIT’র ছােী থাকাকালীন সমপ্টয় আজেয়া স্থানীয় মসুজলম কারাবন্দীপ্টদর কাপ্টছ 
কুরআপ্টনর কজপ ও ইসলামী বইপে োজড়প্টত কপ্টর সপ াঁছাবার উপ্টদযাে 
জনপ্টয়জছপ্টলন। জতজন স্থানীয় মসজিপ্টদ বইগুপ্টলাপ্টক আজনপ্টয় জনপ্টতন। তারপর ভাজর 
বইগুপ্টলা বােবন্দী কপ্টর মসজিপ্টদর খাড়া জসাঁজড় সভপ্টে পপু্টরা জতনতলা পাজড় জদপ্টয় 
জনি িাপ্টত সসগুপ্টলা সিপ্টল সিপ্টল সপ াঁপ্টছ জদপ্টতন। সুবিানআল্লাি, আল্লাির জক 
ক্বাদার: সযই মানুষজট মসুজলম কারাবন্দীপ্টদর সািাযয করপ্টত জনপ্টি এত সময় আর 
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শ্রম বযয় কপ্টরপ্টছন সসই জতজন জনপ্টিই আি একিন কারাবন্দী (আজম আল্লাির 
কাপ্টছ দু’আ কজর সযন জতজন মকু্ত িপ্টত পাপ্টরন)! 
  
ইসলাপ্টমর প্রজত তার একজনষ্ঠতা কযাম্পাপ্টসও স্পিভাপ্টব সচাপ্টখ পড়ত। সবাস্টন 
মযাোজিপ্টনর ২০০৪ সাপ্টলর একজট প্রবন্ধ উপ্টল্লখ কপ্টরপ্টছ, “... যারা মানুষপ্টক 
ইসলাপ্টমর জশো সদয়, তাপ্টদর িন্য আজেয়া জতনজট োইি জলপ্টখপ্টছন। গ্রুপ্টপর 
ওপ্টয়বসাইপ্টট জতজন জশো জদপ্টতন কীভাপ্টব একজট দা’ওয়াি সটজবল পজরচালনা 
করপ্টত িয়, কীভাপ্টব সু্কপ্টলর ইনেরপ্টমশন বথুগুপ্টলাপ্টক কাপ্টি লাজেপ্টয় মানুষপ্টক 
ইসলাপ্টমর জশো সদওয়া যায় এবং তাপ্টদরপ্টক ইসলাম গ্রিপ্টণ উিদু্ধ করা যায়।” 
সসই প্রবন্ধজট আজেয়ার োইপ্টির জকছু কথা উদ্ধতৃ কপ্টরপ্টছ। জতজন সসখাপ্টন 
জলপ্টখজছপ্টলন,  
 

“সভপ্টব সদখনু! আমাপ্টদর এই জবনম্র জকনু্ত আন্তজরক দা’ওয়াির প্রপ্টচিা 
সথপ্টকই একজট সুজবশাল দা'ওয়াি আপ্টন্দালন িন্ম জনপ্টত পাপ্টর! একটু 
সভপ্টব সদখনু! আর এই আপ্টন্দালপ্টনর িাত ধপ্টর যারা ইসলাম গ্রিণ করপ্টব, 
তাপ্টদর সকপ্টলর পরুষ্কার আমাপ্টদর খাতাপ্টতও িমা িপ্টব! বিৃৎ পজরসপ্টর 
জচন্তা করুন এবং বড় পজরকেনা িাপ্টত জনন। আল্লাি k সযন 
আমাপ্টদরপ্টক শজক্তশালী কপ্টরন এবং কাপ্টি আন্তজরকতা সেপ্টল সদন যাপ্টত 
কপ্টর আমাপ্টদর এই জবনম্র প্রপ্টচিা অবযািত থাপ্টক, এবং ছজড়প্টয় পড়প্টত 
থাপ্টক যতজদন না এই আপ্টমজরকা একজট মসুজলম সদপ্টশ পজরণত িয়।” 

আল্লাহু আকবর… তাাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ো সদখনু! ... তার আকাশ-সছাাঁয়া আশা আর 
পািাড়সম স্বপ্ন! পরুুষ িপ্টয় যজদ এক নারীর কাপ্টছ এমন স্বপ্ন সদখা জশখপ্টত িয় 
তপ্টব সতা আমাপ্টদর লজ্জা পাওয়া উজচত।  
  
জতজন প্রপ্টতযক সপ্তাপ্টি রজববাপ্টর তার ঘর সথপ্টক সবজরপ্টয় পড়প্টতন স্থানীয় মসুজলম 
জশশুপ্টদর োস জনপ্টত। এক সবান সথপ্টক িানপ্টত পাজর, প্রজত সপ্তাপ্টি আজেয়া োজড় 
জনপ্টয় সবর িপ্টতন এবং নও মসুজলমপ্টদর একজট সছাট্ট দলপ্টক জতজন ইসলাপ্টমর 
সম জলক জবষয়াজদর উপর জশো জদপ্টতন। আজেয়ার োস করপ্টতন এমন এক সবান 
বপ্টলন, “জতজন জনপ্টি সযমন, সতমনই থাকপ্টতন, জবপ্টশষ জকছু কপ্টর কাপ্টরা নিপ্টর 
আসপ্টত চাইপ্টতন না বা জবপ্টশষ কাপ্টরা সাপ্টথ বনু্ধত্ব পাতাপ্টনার বযাপাপ্টর আগ্রিী 
জছপ্টলন না। জতজন সস্রে আমাপ্টদর কাপ্টছ আসপ্টতন এবং আল্লাি সম্পপ্টকে 
আমাপ্টদরপ্টক জশো জদপ্টতন। অথচ ইংপ্টরজি তার মাতভৃাষাও জছল না!” 
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আজেয়ার িালাক্বায় (োস) অংশ জনপ্টতন এমন আপ্টরক সবান বপ্টলন, “আজেয়া 
আমাপ্টদরপ্টক বলপ্টতন, মসুজলম পজরচয় জনপ্টয় আমাপ্টদর লজজ্জত িওয়ার জকছু সনই। 
জতজন বপ্টলজছপ্টলন, “দুবেলপ্টদর প্রজত আপ্টমজরকানপ্টদর সকাপ্টনা সম্মান সনই। যজদ 
আমরা উপ্টঠ দাাঁড়াই এবং শজক্তশালী িই, তখন তারা আমাপ্টদরপ্টক জঠকই সম্মান 
সদখাপ্টব”।”  
  
আল্লাহু আকবর ... সি আল্লাি, আমাপ্টদরপ্টক এই সবানপ্টক মকু্ত কর! 
  
জকনু্ত এসব জকছুর মাপ্টঝও আজেয়ার সবপ্টচপ্টয় সবজশ অনুরাে কাি করত জবপ্টের 
নানা প্রাপ্টন্তর সশাজষত ও জনপীজড়ত মসুজলমপ্টদর প্রজত। বসজনয়ায় যখন যদু্ধ ছজড়প্টয় 
পড়ল, জতজন তখন পাপ্টয়র উপর পা তুপ্টল বপ্টস থাপ্টকনজন। বরং, জতজন তৎেণাৎ 
িাপ্টতর কাপ্টছ যা সপপ্টয়প্টছন তা জনপ্টয় সাপ্টধযর মপ্টধয জকছু একটা করার সচিা 
কপ্টরজছপ্টলন। সারাজদন ঘপ্টর বপ্টস বসজনয়া জেপ্টয় বযাপক োণ কাযেিম চালাবার 
মপ্টতা আকাশকুসুম স্বপ্ন সদখার মানুষ আজেয়া জছপ্টলন না। বরং জতজন উপ্টঠ 
দাাঁড়াপ্টলন এবং তাই করপ্টলন যা তার সাপ্টধয আপ্টছ: মানুপ্টষর সাপ্টথ কথাবাতো বপ্টল 
তাপ্টদরপ্টক বসজনয়ার অবস্থা সম্পপ্টকে আপ্টলাচনা করপ্টলন, সিাপ্টনশন সযাোড় 
করপ্টলন, ই-সমইল করপ্টলন, স্লাইিপ্টশা-সত বসজনয়ার অবস্থা উপস্থাপন কপ্টর সবার 
মাপ্টঝ সপ্টচতনতা শতজর করার সচিা করপ্টলন। আজম সযটা বলপ্টত চাজচ্ছ তা িপ্টলা, 
আজেয়া সচাপ্টখ আঙু্গল জদপ্টয় সবাইপ্টক একটা জিজনষ সদজখপ্টয় জদপ্টয়জছপ্টলন সয, যজদ 
আমরা আমাপ্টদর জনপীজড়ত ভাই-সবানপ্টদর িন্য জকছু একটা করপ্টত চাই, 
আমাপ্টদর জকছু-না-জকছু অবশযই করার থাকপ্টব। জনপ্টদনপপ্টে, যারা অজ্ঞ, তাপ্টদর 
মপ্টধয আমরা সারা জবপ্টের মসুজলম ভাই-সবানপ্টদর উপর কী ঘপ্টট চপ্টলপ্টছ সস 
বযাপাপ্টর সপ্টচতনতা সজৃি করপ্টত পাজর। 
  
িাত গুজটপ্টয় সপছপ্টন পপ্টড় থাকা সকাপ্টনা কাপ্টির কথা নয়। একবার আজেয়া স্থানীয় 
মসজিপ্টদ বসজনয়ার এজতম জশশুপ্টদর িন্য সািাযয সচপ্টয় বক্তবয রাখজছপ্টলন। তার 
কথা শুপ্টন সশ্রাতাপ্টদর সতমন সকাপ্টনা ভাবাপ্টবে িপ্টলা না, তারা তার কথা শুপ্টন 
সস্রে বপ্টসই জছল। তখন আজেয়া জিপ্টজ্ঞস করপ্টলন: “এইরুপ্টম যতিন মানুষ 
আপ্টছ, তাপ্টদর ক’িপ্টনর একপ্টিাড়ার সবজশ িপু্টতা আপ্টছ?” রুপ্টমর প্রায় অপ্টধেক 
মানুষ িাত তুলল। জতজন বলপ্টলন, “সতা আপনারা এজেপ্টয় আসুন বসজনয়ার 
জশশুপ্টদর িন্য! যারা একজট কজঠন শীত পার করপ্টত যাপ্টচ্ছ!” তার আজতে এতটাই 
সিারাপ্টলা জছল সয, মসজিপ্টদর ইমাম পযেন্ত তার িপু্টতাপ্টিাড়া খপু্টল দান কপ্টর সদন! 
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ইসলাপ্টমর িন্য এ নারীর তীি আপ্টবে আর ভাপ্টলাবাসার েপ্টের আপ্টরা অপ্টনকটুকু 
আপ্টছ। তপ্টব আজেয়া সকমন জছপ্টলন তা সবাঝার িন্য উপপ্টরর উদািরণগুপ্টলাই 
যপ্টথি এবং আশা কজর নারী জিপ্টসপ্টব তার তযাপ্টের সয েে তা সবানপ্টদর আপ্টে 
ভাইপ্টদরপ্টক নাড়া সদপ্টব, তাপ্টদরপ্টক ইসলাপ্টমর সসবায় যা-জকছু-আপ্টছ তাই জনপ্টয় 
সনপ্টম পড়প্টত অনুপ্টপ্ররণা সযাোপ্টব। মপ্টন রাখপ্টবন, জতজন তার সব জকছু সেপ্টল 
জদপ্টয়জছপ্টলন এমন একটা সমপ্টয়, যখন জতজন জছপ্টলন একিন মা এবং একিন 
জপএইচজি ছােী। আর আমাপ্টদর িাপ্টত আপ্টরা সবজশ সময় থাকা সপ্টিও তার 
কাছাকাজছও জকছু করজছ না। 
  
আজেয়ার এ প্রজতচ্ছজবপ্টক মপ্টনর মপ্টধয সোঁপ্টথ যখন আজম আদালপ্টতর শুনাজনপ্টত 
আজেয়াপ্টক সদখপ্টত সপলাম তখন আজম িতভম্ব িপ্টয় পপ্টড়জছলাম। আদালতকপ্টের 
সামপ্টনর বাপ্টমর দরিাটা িালকা কপ্টর খপু্টল যাওয়ার পর নীল হুইলপ্টচয়াপ্টর বসা 
দুবেল, জনপ্টস্তি, প্রবল-পজরশ্রান্ত এক নারী আমাপ্টদর সবার সামপ্টন উপজস্থত িপ্টলা। 
জতজন তার মাথাজট সসািা কপ্টর ধপ্টরও রাখপ্টত পারজছপ্টলন না। তার পরপ্টন জছল 
গুয়ানতানাপ্টমা ধাাঁপ্টচর কমলা কারাপ্টপাশাক, আর তার মাথা সমাড়াপ্টনা সাদা 
জিিাপ্টব, সযটা জদপ্টয় তার অজস্থসার িাতদুপ্টটা োকা (কারাোপ্টরর ইউজনেপ্টমে 
িাতাকাটা থাপ্টক)। তার উজকল দ্রুত তাাঁর কাপ্টছ জেপ্টয় বসার পর িাজমপ্টনর িন্য 
শুনাজন শুরু িয়। 
  
রােপপ্টের কুশজল, সিকারী ইউএস এটজনে জিপ্টস্টাোর লাজভন, জতন-চারিন 
এেজবআই এপ্টিন্টপ্টক সাপ্টথ জনপ্টয় সিাঁপ্টট আসপ্টলন। তাপ্টদর মপ্টধয এক মজিলা জছল 
যাপ্টক পাজকস্তানীর মপ্টতা সদখাজচ্ছল (আল্লাির লা’নত বজষেত সিাক এই দালাপ্টলর 
প্রজত)। আত্মপে সমথেন কপ্টর জববাদী উজকল বলপ্টলন, িাজমপ্টনর আপ্টবদপ্টনর 
শুনাজন সদজর িবার কারণ িপ্টলা আজেয়ার শরীপ্টরর করুণ িাল। আজেয়ার উজকল 
মলূত বলপ্টত চাইপ্টলন, আজেয়ার এ মমুষূুে অবস্থায় িাজমন নয়, বরং সবজকছুর 
আপ্টে তাপ্টক িাক্তার সদখাপ্টনার বযবস্থা করা সিাক। লাজভন উপ্টঠ দাাঁজড়প্টয় আপজত্ত 
িানাল, বলল আজেয়া আপ্টমজরকা জনরাপত্তার িন্য হুমজকস্বরূপ। জবচারক সস কথা 
খবু একটা আমপ্টল জনপ্টলন মপ্টন িপ্টলা না। েপ্টল রােপপ্টের আইনিীবী বপ্টল 
চলপ্টলন, “এ এমন এক নারী সয বন্দী অবস্থায় সবামা োজটপ্টয় পাজলপ্টয় যাওয়ার 
সচিা কপ্টরপ্টছ”। একথা শুপ্টনই আজম আজেয়াপ্টক সদখলাম এবং লে করলাম 
আজেয়া খবু িতাশা আর কি জনপ্টয় মাথা ঝাাঁকাপ্টচ্ছন, সযন সমস্ত পজৃথবী তার 
জবরুপ্টদ্ধ এপ্টস দাাঁজড়প্টয়প্টছ। প্রসঙ্গত, আজেয়া জছপ্টলন খবু সছাটখাট আর জতজন 
এতটাই নুপ্টয় পপ্টড়জছপ্টলন, আজম সকবল তাপ্টক সপছন সথপ্টক হুইলপ্টচয়াপ্টর বপ্টস 
থাকা অবস্থায় সামান্যই সদখপ্টত পাজচ্ছলাম। আজম শুধ ু এতটুকুই সদপ্টখজছ তার 
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মাথা বাম জদপ্টক ঝুাঁপ্টক পপ্টড়প্টছ, জিিাপ্টব তার মাথা সমাড়াপ্টনা এবং িান িাত সবর 
িপ্টয় আপ্টছ।  
  
জতজন সকন এতটা মপ্টনাকপ্টি িিেজরত আর জবষাদগ্রস্ত জছপ্টলন তা আজম বঝুপ্টত 
সপপ্টরজছ যখন তার উজকল তার শারীজরক অবস্থা জবশদভাপ্টব তুপ্টল ধরপ্টলন: 
  

 আপ্টমজরকার তিাবধাপ্টন থাকাকালীন সময় সথপ্টক তার সিইন িযাপ্টমি 
িপ্টয়প্টছ।  

 আপ্টমজরকান সরকাপ্টরর অধীপ্টন থাকাকালীন সমপ্টয় তার একজট জকিনী 
সজরপ্টয় সেলা িপ্টয়প্টছ।  

 জতজন সখপ্টত পারপ্টছন না সকননা অপাপ্টরশপ্টনর সময় তার অপ্টন্ত্রর জকছু 
অংশ সজরপ্টয় সেলা িপ্টয়প্টছ, এজটও ঘপ্টটপ্টছ আপ্টমজরকান প্রিরায়।  

 গুজলজবদ্ধ স্থাপ্টনর সািোজর করপ্টত জেপ্টয় তার শরীপ্টর প্রপ্টলপ্টপর পর প্রপ্টলপ 
িপু্টড় সসলাই করা িপ্টয়প্টছ।  

 তার শরীপ্টর বকু সথপ্টক শুরু কপ্টর পপু্টরা ধড় িপু্টড় অপ্টস্ত্রাপচাপ্টরর জবশাল 
েত সজৃি িপ্টয়প্টছ। 

  
এ সব যন্ত্রণা জনপ্টয় আপ্টমজরকায় কারারুদ্ধকালীন পপু্টরা সময়িপু্টড় তাপ্টক একবারও 
িাক্তার সদখাপ্টনার সুপ্টযাে সদওয়া িয়জন। আেোজনস্তাপ্টন তার অযে-অবপ্টিলায় 
অপাপ্টরশপ্টনর পর তার সপপ্টট অজবরত অসহ্য বযথা িওয়ার পপ্টরও না। বরং এই 
বযথার িন্য তাপ্টক সদওয়া িপ্টয়প্টছ আইপ্টবাপ্টপ্রাপ্টেন নাপ্টমর একজট বযথানাশক 
ঔষধ, সযটা জকনা সলাপ্টক খায় মাথাবযথার িন্য! 
  
এসব জকছুর পপ্টরও, সরকারপপ্টের আইনিীবী সবিায়া এবং জনলেপ্টজ্জর মপ্টতা 
তাপ্টক িাক্তার সদখাপ্টনার সুপ্টযাে সথপ্টক বজঞ্চত করার সচিা অবযািত রাখার 
আস্পধো সদজখপ্টয় সেপ্টলন, যজুক্ত সদজখপ্টয় চলপ্টলন আজেয়া নাজক “জনরাপত্তার িন্য 
হুমজকস্বরূপ”। যখন জবচারক তাপ্টক জিপ্টজ্ঞস করপ্টলন, সকন আজেয়াপ্টক এভাপ্টব 
একদম প্রাথজমক জচজকৎসা সথপ্টকও বজঞ্চত রাখা িপ্টলা, তখন এটজনে সাপ্টিব 
সতাতলাপ্টত শুরু করপ্টলন এবং বলপ্টলন, “আসপ্টল তখন পজরজস্থজত খবু িজটল 
আকার ধারণ কপ্টরজছল”, এবং জনপ্টিপ্টদর সদাষ োকার িন্য প্রতযাজশতভাপ্টবই 
অতযন্ত সস্তা একটা কুযজুক্ত ধার করপ্টলন, “এজট আজেয়ার জনপ্টির জসদ্ধান্ত সয জতজন 
পরুুষ িাক্তাপ্টরর কাপ্টছ জনপ্টিপ্টক সদখাপ্টত চানজন”। আইনিীবী যখনই একথা 
বলপ্টলন, আজেয়া তাাঁর িীণেশীণে িাত তুপ্টল অজতকপ্টি িাপ্টন-বাপ্টম সনপ্টড় সযন 
জবচারকপ্টক বলপ্টত চাইপ্টলন, “না! সস জমপ্টথয বলপ্টছ!”। আমার খবু কি লােপ্টলা। 
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সচাপ্টখর সামপ্টন এভাপ্টব তাাঁর জবরুপ্টদ্ধ ঝুজর ঝুজর জমথযা বলপ্টত সদপ্টখ আজেয়ার 
সচিারায় প্রচণ্ড িতাশার ছাপ সদখা সদয়। তার আইনিীবী তখন তার কাপ্টছ জেপ্টয় 
তার িাতজট ধপ্টর পাপ্টয়র উপর বজসপ্টয় জদপ্টলন এবং িাত বজুলপ্টয় তাপ্টক শান্ত 
করপ্টলন।  
  
শুনাজন যখন সশষ িপ্টলা, আমার তখন ইবন আল-কাজয়যপ্টমর t একজট সুেভীর 
উজক্ত বারবার মপ্টন পড়প্টত লােল, জতজন বপ্টলজছপ্টলন, একিন বান্দা আল্লাির 
শনকটয অিেন করপ্টব না ততেণ, যতেণ না, “...সশষ প্রজতবন্ধকজট অবজশি 
থাকপ্টব যা সথপ্টক শয়তান তাপ্টক তাড়া কপ্টর এবং বান্দাপ্টক অবশযই এই 
প্রজতবন্ধপ্টকর সমাকাপ্টবলা করপ্টত িপ্টব। যজদ সকউ এই বাধা সথপ্টক রো পায় 
তািপ্টল তারা িপ্টলন আল্লাির নবী এবং রাসলূেণ, যারা সজৃির সসরা। এজট িপ্টলা 
শয়তাপ্টনর সসই প্রজতবন্ধকতা সযখাপ্টন শয়তাপ্টনর বাজিনী ম’ুজমন বান্দার উপর 
চড়াও িপ্টব এবং জবজভন্ন প্রকাপ্টর তার েজতসাধন কপ্টর: িাত, জিিবা এবং অন্তর 
িারা। ঈমাপ্টনর মাো অনুযায়ী এই পরীোর মাোও জভন্ন িপ্টব। বান্দার ঈমান যত 
সবজশ িপ্টব, শত্রু তত সবজশ কপ্টর তার বাজিনীপ্টক বান্দার জবরুপ্টদ্ধ সলজলপ্টয় সদপ্টব ও 
পষৃ্ঠপ্টপাষকতা করপ্টব। শয়তান তার অনুসারী ও জমেপ্টদর সিপ্টযাজেতায় বান্দাপ্টক 
গুজড়প্টয় জদপ্টত চাইপ্টব। এই বাধাপ্টক এজড়প্টয় যাওয়ার সকাপ্টনা উপায় সনই, সকননা 
আল্লাির জদপ্টক আিবাপ্টন সস যত দঢ়ৃতার পজরচয় জদপ্টব এবং আল্লাির অজপেত 
আপ্টদশ পালপ্টন িতী িপ্টব, শয়তান ততপ্টবজশ কপ্টর মখূেপ্টলাকপ্টদর মাধযপ্টম তাপ্টক 
সধাাঁকা জদপ্টত তৎপর িপ্টব। কাপ্টিই, সয বান্দা তার শরীর ঈমাপ্টনর বপ্টমে আচ্ছাজদত 
কপ্টর আল্লাির রাপ্টি, আল্লাির নাপ্টম শত্রুপ্টক সমাকাপ্টবলা করার দাজয়ত্ব জনপ্টির 
কাাঁপ্টধ তুপ্টল জনল, তার এই ইবাদাতই িপ্টলা, সকল ইবাদাপ্টতর মাপ্টঝ সশ্রষ্ঠ 
ইবাদত”।  
  
ইবন আল-কাজয়যম এর এই কথাগুপ্টলা আদালপ্টতর সসই দপৃ্টশয পজরষ্কারভাপ্টব 
আমার সচাপ্টখর সামপ্টন েুপ্টট ওপ্টঠ। আদালপ্টত আজেয়ার শরীপ্টর দুবেলতা আর 
নািকুতার ভাব থাকপ্টলও, সারাটা সময় িপু্টড় আজম তার মপ্টধয সুস্পি সম্মান ও 
শজক্তর একজট ছাপ সদখপ্টত পাজচ্ছলাম। আদালপ্টত তার সবজকছু, আইনিীবীর 
জমথযা অজভপ্টযাপ্টে মাথা ঝাাঁজকপ্টয় প্রজতবাদ;সয জিিাপ্টবর কথা এ ধরপ্টনর ভয়ানক 
পজরজস্থজতপ্টত সবজশরভাে মানুপ্টষর মপ্টনই থাকার কথা না, আদালতকপ্টে সস 
জিিাপ্টব জনপ্টিপ্টক আবতৃ রাখার প্রজত তীক্ষ্ণ মপ্টনাপ্টযাে;আদালত কপ্টে এেজবআই 
এপ্টিন্ট, ইউএস মাশোল, জরপ্টপাটোর, অজেজসয়াল-সকপ্টলর এই নুপ্টয়পড়া-দুবেল-
সছাটখাট-শান্তদশেন এই মজিলার জদপ্টক ভয়াতে সচাপ্টখ সচপ্টয় থাকা - এ সব জকছু 
একটা জিজনস জনপ্টদেশ কপ্টর, আর তা িপ্টলা এপ্টদর সবাই আজেয়ার একজট 
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জিজনসপ্টক জনপ্টয়ই শজঙ্কত আর ভীতসন্ত্রস্ত আর সসজট িপ্টলা আমাপ্টদর এই সবাপ্টনর 
ঈমান। 
  
এই িপ্টলা আমাপ্টদর জপ্রয় সবাপ্টনর অবস্থা, কুেোরপ্টদর িাপ্টত বজন্দ এক মসুজলম 
নারী ... কী বলার আপ্টছ আমার ...? 
  
মসুজলম বন্দী মকু্ত করার ওয়াজিব দাজয়প্টত্বর কথা বপ্টল আজম আমার এ সলখা সশষ 
করব না। আজম খজলো আল-ম’ুতাজসপ্টমর উদািরণ সটপ্টন এপ্টন বলব না সদখনু 
জতজন সকবল একিন মসুজলম নারীপ্টক উদ্ধার করার িন্য একটা শির ধজসপ্টয় 
জদপ্টয়জছপ্টলন। আজম সালাি আদ-দীন জকংবা ‘উমার জবন ‘আবদ আল-‘আযীয এর 
কথা আপনাপ্টদরপ্টক সশানাব না যারা জকনা িািার িািার মসুজলম বন্দীপ্টদর উদ্ধার 
কপ্টরজছপ্টলন। এ চমৎকার েেগুপ্টলা আপনাপ্টদর সামপ্টন বলার সলাভ আিপ্টক 
আমাপ্টক সংবরণ করপ্টত িপ্টব। সকন িাপ্টনন? কারণ, দুঃপ্টখর কথা এই নয় সয 
আজেয়া বন্দী। বরং দুঃপ্টখর কথা িপ্টলা, পাাঁচ লে মসুজলপ্টমর শিপ্টর মাে অে 
জকছু মসুজলমও আজেয়ার শুনাজনর জদপ্টন উপজস্থত থাকার কািটাপ্টক ঝাপ্টমলার 
বযাপার মপ্টন কপ্টর জনপ্টির ো বাাঁচাপ্টতই সবজশ আগ্রিী। দুঃখ িপ্টলা এই, পপু্টরা 
আপ্টমজরকা যকু্তরাপ্টের একজট মসুজলম সংেঠন এই সবানজটর পপ্টে এজেপ্টয় আসল 
না, তার পপ্টে একজট শব্দও উচ্চারণ করল না। ইবন আল-কাজয়যম জঠকই 
বপ্টলজছপ্টলন,  
 

“যজদ েীরাি (উম্মািপ্টক আেপ্টল রাখার প্রবল ঈষো) মানুপ্টষর হৃদয় তযাে 
কপ্টর চপ্টল যায়, তপ্টব সস হৃদয় সথপ্টক ঈমানও িাজরপ্টয় যায়।” 

 
দুভোেযিনকভাপ্টব এমন একটা সমপ্টয় যখন আমাপ্টদর সবজশরভােই িীন আল-
‘আরপ্টবর অনুসারী িপ্টয় সকবল নামায-সরাযা জনপ্টয়ই পপ্টড় আপ্টছ, তখন আজেয়া 
জসজেক্বীপ্টক জকভাপ্টব সািাযয করা সযপ্টত পাপ্টর, সস জশো সদওয়ার বযাপাপ্টর 
সবপ্টচপ্টয় উপযকু্ত জশেক িপ্টত পারপ্টতন একমাে আজেয়া জনপ্টিই।  
  
এবং আল্লািই উত্তম সািাযযকারী। 
 
তাজরক সমিান্না 
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“IUGULA, VERBERA, URE!” 

 
ইজতিাপ্টসর সবপ্টচপ্টয় উপ্টল্লখপ্টযােয ও প্রভাবশালী সমাি িপ্টচ্ছ প্রাচীন সরাম। 
এমনজক এর পতপ্টনর ১৬ শতক পপ্টরও এর আইন, সাজিতয ও দশেপ্টনর প্রভাব 
জবপ্টের অজধকাংশ অঞ্চপ্টলই এখপ্টনা জবদযমান।  
 
এই সরামান সাম্রািযও েপ্টড় উপ্টঠজছল “বল প্রপ্টয়াপ্টে ধ্বংস কপ্টরা”- এই মতবাপ্টদর 
জভজত্তপ্টত। প্রাচীন সরামানরা তাপ্টদর জনপ্টিপ্টদর িাপ্টত অন্যপ্টদর জনপীড়প্টনর মাপ্টঝ 
সকাপ্টনা রকম ববেরতা সদখপ্টত সপত না। বরং এই ববেরতা তাপ্টদর িন্য জছল 
আনন্দ ও উপপ্টভাপ্টের উৎস! জবখযাত সরামান কপ্টলাজসয়াপ্টম একসাপ্টথ ৫০, ০০০-
এরও সবজশ মানুষ একসাপ্টথ বপ্টস জনয়জমতভাপ্টব munus iustum atque 

legitumum (লযাজটন; ইংপ্টরজিপ্টত A Proper and Legitimate Gladiator 

Show বা একজট সুষু্ঠ ও শবধ গ্লাজিপ্টয়টর প্রদশেনী) নামক একজট প্রদশেনী উপপ্টভাে 
করপ্টত আসপ্টতা। সারাজদন ধপ্টর চলা এই “সখলা”গুপ্টলাপ্টক জতনজট অংপ্টশ ভাে করা 
িপ্টতা। 
 
প্রথম অংশপ্টক বলা িপ্টতা Venatio (বন্য প্রাণী জশকার বা “Wild Beast 

Hunt”)। এটা সারা সকালিপু্টড় চলপ্টতা। সাম্রাপ্টিযর সকল প্রান্ত সথপ্টক বন্য 
িীবিনু্তপ্টদর রণপ্টেপ্টে িপ্টড়া করা িপ্টতা, এক এক বার একসাপ্টথ কপ্টয়কজট কপ্টর 
পশু ময়দাপ্টন ছাড়া িপ্টতা। তারপর সকাপ্টনা অজভজ্ঞ জশকারী এগুপ্টলাপ্টক িতযা 
করপ্টতা। কখপ্টনা কখপ্টনা পশুগুপ্টলাপ্টকই এপ্টক অপপ্টরর জবরুপ্টদ্ধ লড়াই কপ্টর মরার 
িন্য সছপ্টড় সদওয়া িপ্টতা। িাজত, েণ্ডার, জিরাে, ভালকু, জসংি, জচতা, এমনজক 
উটপাজখ ও সারসও এপ্টন িতযা করা িপ্টতা। আর এসপ্টবর উপ্টেশয জছল শুধমুাে 
মানুপ্টষর মপ্টনারঞ্জন। জচত্তজবপ্টনাদপ্টনর সখারাক জিপ্টসপ্টব েপ্টড় ১০, ০০০ প্রাণী 
প্রজতবছর এভাপ্টব িীবন জদত। 
 
জদপ্টনর প্রথম অংপ্টশ বন্য পশু িতযার পর শুরু িপ্টতা জিতীয় অংশ “The Ludi 

Meridiani” (মধযপ্রিপ্টরর সখলা(“Midday Games”))। পশুর বদপ্টল এই পপ্টবে 
সযত মানুপ্টষর িীবন। অপরাধী বা যদু্ধবন্দীপ্টদর দশেকপ্টদর সামপ্টন ময়দাপ্টন এপ্টন 
সছপ্টড় সদওয়া িপ্টতা। আর দশেকরা উল্লজসত িপ্টয় তাপ্টদর মরপ্টত সদখপ্টতা। কখপ্টনা 
কখপ্টনা তাপ্টদরপ্টক আমতুৃয এপ্টক অপপ্টরর সাপ্টথ তপ্টলায়ার জদপ্টয় লড়াই কপ্টর মরপ্টত 
বাধয করা িপ্টতা। তপ্টব অজধকাংশ সময় তাপ্টদর জসংি বা ভালপু্টকর সাপ্টথ ময়দাপ্টন 
সছপ্টড় সদয়া িপ্টতা। সসই জসংি আর ভালকুগুপ্টলা তাপ্টদর সদি জছন্নজভন্ন কপ্টর 
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সেলত। এই সখলাগুপ্টলার একিন সােী ও সরামান কজব, মাশোল এমন এক 
বন্দীর কথা জলপ্টখজছপ্টলন। সসই বন্দীপ্টক কপ্টলাজসয়াপ্টম এপ্টন উল্লজসত দশেকপ্টদর 
সামপ্টন িীবন্ত পজুড়প্টয় মারা িপ্টয়জছল।  
 
সশষ অংশটা জছল মলূ আকষেণ: জদ গ্লযাজিপ্টয়টরস। দুইিন মানুষপ্টক আনা িপ্টতা 
যারা সছারা বা তরবাজরর (Gladiator শব্দজট এপ্টসপ্টছ লযাজটন শব্দ ‘Gladius, ’ 
সথপ্টক যার অথে তরবাজর) সািাপ্টযয এপ্টক অপপ্টরর সাপ্টথ লড়াই করপ্টতা। পরাজিত 
িন তার বাম িাপ্টতর তিেনী উাঁজচপ্টয় িার স্বীকার কপ্টর জনত। দশেকরা তখন তার 
ভােয জনধোরণ করপ্টতা িয় “Missus!” (সবর কপ্টর দাও! (Dismissal)) জকংবা 
“Lugula, Verbera, Ure!” (কাপ্টটা! মাপ্টরা! পজুড়প্টয় দাও! (Slit his throat, 

beat him, and burn him)) বপ্টল। অজধকাংশ গ্লযাজিপ্টয়টররা জছল দাস তপ্টব 
সরামান ঐজতিাজসক Suetonius জলপ্টখপ্টছন সয, সযসব কমেীরা অনুষ্ঠানজট 
পজরচালনার দাজয়প্টত্ব থাকপ্টতা তারা সকাপ্টনা ভুল করপ্টলও সম্রাট তাপ্টদর ময়দাপ্টন 
সনপ্টম আমতুৃয লড়প্টত বাধয করপ্টতন। 
 
িীবপ্টনর প্রজত তাপ্টদর বস্তুবাদী দজৃিভজঙ্গর কারপ্টণই এইরকম পাশজবকতা আর 
সংজ্ঞািীন ববেরতা প্রাচীন সরাপ্টমর নােজরকপ্টদর আনপ্টন্দর একজট উৎস জছল। এজট 
এখপ্টনা আধজুনক পজিমা (আপ্টমজরকান ও ইউপ্টরাজপয়ান) সংস্কজৃতর জভজত্ত বপ্টল 
জবপ্টবজচত িয়। কারণ তারাও িীবনপ্টক শুধইু একটা সভাপ্টের জবষয় জিপ্টসপ্টব সদপ্টখ। 
তারা সকাপ্টনারকম আধযাজত্মক মলূযপ্টবাপ্টধর ধার ধাপ্টর না। এই মানজসকতা পজিমা 
সমাি আিও ধপ্টর সরপ্টখপ্টছ। েত শতাব্দী সথপ্টক তা প্রকাশ পায় তাপ্টদর 
উত্তপ্টরাত্তর জনষু্ঠরতর িওয়া পররােনীজতর মাধযপ্টম। এই নীজতর মলূ জবষয়বস্তু িপ্টলা 
অপপ্টরর সশাষণ ও অতযাচার। আর এ দুজটই সমান েজতপ্টত চপ্টল। 
 
সরামানপ্টদর উত্তরাজধকারী জিজটশ সাম্রািযও খবু একটা জভন্ন জছল না। জিজটশরা 
তাপ্টদর নব নব সংযকু্ত উপজনপ্টবশগুপ্টলাপ্টক কাপ্টি লাজেপ্টয় এপ্টদর বসবাসকারীপ্টদর 
সশাষণ এবং েজতসাধপ্টনর মাধযপ্টম জনপ্টিপ্টদর ঠাাঁটবাট বিায় রাখপ্টতা। উদািরণ 
জিপ্টসপ্টব ইজন্িয়াপ্টকই সদখা যাক; জিজটশরা এপ্টক সছপ্টড় যাবার সময় এটা অপ্টনকটা 
জববণে লাপ্টশর মপ্টতা অবস্থায় জছল। একোদা মানুষ ও অথেননজতক ধ্বংসাবপ্টশপ্টষর 
সবাঝায় নুযব্জ একজট ভূখণ্ড। এমনজক স্বাধীনতার আেমিূুপ্টতেও চাজচেল োন্ধীপ্টক 
একিন “naked little fakir” [fakir: েজকর বলপ্টত মসুজলম (বা সেেজবপ্টশপ্টষ 
জিন্দু) ধমেীয় তপস্বী সবাঝায় সয শুধইু দান-দজেণায় চপ্টল] বপ্টল সপ্টম্বাধন করার 
ঔদ্ধতয সদখায়। অথচ তখনও োন্ধী ইংপ্টরিপ্টদর সিপ্টল বন্দী জছপ্টলন। 
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পজিমা ঔপজনপ্টবজশকতার অন্যান্য স্থপজতপ্টদর সেপ্টেও একই কথা সতয। 
স্পযাজনশ, পতুেেীি, সবলজিয়ান, সফ্ঞ্চ বা ইটাজলয়ান – সবার সাম্রািযই প্রসাজরত 
িপ্টয়জছল সশাষণ এবং িতযার মাধযপ্টম। েমতা ধপ্টর রাখপ্টতও তারা একই কাি 
করপ্টত থাপ্টক। জলজবয়ায় প্রাচীন সরামানপ্টদর সরাসজর বংশধর ইতাজলর 
দখলদাজরপ্টত্বর সময় সদশজটর িনসংখযার ২৫ শতাংশ মানুষ মারা যায়। 
ইতাজলয়ানরা গ্রাপ্টমর বয়স্কপ্টদর ধপ্টর জনপ্টয় জেপ্টয় সপ্লপ্টন তুপ্টল সপ্লন আকাপ্টশ ওড়ার 
পর ওপর সথপ্টক সেপ্টল জদত। (পরবতেী সমপ্টয় আপ্টমজরকানরা জভপ্টয়তনাম যপু্টদ্ধ 
এবং রাজশয়ানরা আেোজনস্তাপ্টন একই কাি কপ্টরজছল)। 
 
আজম এই কথাগুপ্টলা জলখজছ মযাসাচুপ্টসটস রাপ্টিযর প্লাইমাউথ শিপ্টর বপ্টস। এই 
শিরজট জকনু্ত সবসময় শুধ ুইংপ্টরজিভাষী সাদা চামড়াধারীপ্টদর িারা শাজসত িয়জন। 
 
একই কথা প্রপ্টযািয এই রাপ্টের সেপ্টে যাপ্টক মারজটন লথুার জকং িজুনয়র 
“পজৃথবীপ্টত জনষু্ঠরতার সবপ্টচপ্টয় বড় কাণ্ডারী” বপ্টল সপ্টম্বাধন কপ্টরপ্টছন। আপ্টমজরকা, 
যার যদু্ধাস্ত্র জিতীয় জবেযপু্টদ্ধর পর সথপ্টক অজনয়জমতভাপ্টব লাখ লাখ জনরীি ও 
জনষ্পাপ মানবিীবপ্টনর অবসান ঘজটপ্টয় চপ্টলপ্টছ – িাপান, জভপ্টয়তনাম, ইরাক, 
পানামা, আেোজনস্তান বা অন্য সকাথাও – সবই কপ্টরপ্টছ সস তার শবজেক 
আজধপতয বিায় রাখার িন্য (দুঃজখত, বলা উজচত স্বাধীনতা ছড়াপ্টনার িন্য!)। 
 
প্রাচীন সরাপ্টমর পররােনীজতর প্রকৃজত ও নােজরকপ্টদর চজচেত মানজসকতার সরাসজর 
সম্পকে জছল। কপ্টলাজসয়াপ্টম িওয়া এই সখলাগুপ্টলা শুধইু অপজরকজেত জবপ্টনাদন 
জছল না, প্রপ্টতযকটা সখলা দশেকপ্টদর িন্য এক একজট প্রতীকী অথে ধারণ করপ্টতা। 
Venatio-সত বন্য িনু্ত িতযা প্রজতজনজধত্ব করপ্টতা কীভাপ্টব সরাম দূরবতেী বন্য 
এলাকাসমিূ িয় কপ্টরপ্টছ; রােজবপ্টরাধী শজক্ত জিপ্টসপ্টব পজরজচত িনপ্টোষ্ঠীর প্রজত 
সংঘজটত জনষু্ঠরতাপ্টক LudiMeridiani-সত মানুষ িতযার মাধযপ্টম প্রকাশ করা 
িপ্টতা। অন্যভাপ্টব বলপ্টত সেপ্টল সস্টজিয়ামটা তাপ্টদর সমগ্র সাম্রাপ্টিযরই একটা 
Microcosm বা সংজেপ্ত রূপ জছল। একজট সযন আর একজটর দপেণ প্রজতজবম্ব। 
সকউ একিন ক’জদন আপ্টে আমাপ্টক জলখা এক জচজঠপ্টত তার পযেপ্টবেণ সথপ্টক 
জলপ্টখজছল, অপ্টন্যর েজত কপ্টর জনপ্টির উন্নয়ন আপ্টমজরকান সমাপ্টির একজট 
সবেিনীন শবজশিয। সু্কলগুপ্টলাপ্টত বজুলইং (Bullying: অপ্টপোকৃত উচ্ছঙৃ্খল 
ছাে/ছােীপ্টদর িারা অপ্টিতুক জনরীি/দুবেল ছােছােীপ্টদর সিনস্থা করা) এর মাো, 
সখলাধলুার নাপ্টম ববেরতা/জনমেমতাপ্টক উৎসাি প্রদান, জটজভপ্টত জরপ্টয়জলজট সশা 
গুপ্টলার মাধযপ্টম জমথযা, প্রতারণা ও চুজরপ্টক মজিমাজন্বত করার চচোর মপ্টধযই এই 
শবজশিযজট প্রকট। আইন বযবস্থার অসৎ প্রকৃজতর জদপ্টক তাকান যা মানুপ্টষর 
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িীবনপ্টক শুধ ু আইপ্টনর সাপ্টথ সংজেিপ্টদর পপ্টদান্নজত ও িমবধেমান আইন 
প্রপ্টয়ােকারী বাপ্টিট বানাপ্টনার উপকরপ্টণ পজরণত কপ্টরপ্টছ। ওয়াল স্ট্রীপ্টটর দুনেীজত 
সদখনু;সফ্জি মযাক এর মপ্টতা কত বন্ধপ্টকর দালাল জনপ্টিপ্টদর োপ্টয়ন্টপ্টদর েজত 
করার িন্যই জবজনপ্টয়াে কপ্টরপ্টছ। সসনাবাজিনীর জদপ্টক তাকান;এইপ্টতা কপ্টয়কজদন 
আপ্টে সপন্টােন এর পজরসংখযাপ্টন এপ্টসপ্টছ সয, পরুুষ শসন্যপ্টদর িারা জনি 
সসনাবাজিনীরই মজিলা শসন্য ধজষেত িবার ঘটনা ৩০% বজৃদ্ধ সপপ্টয়প্টছ। জনপ্টিপ্টদর 
সিপ্টযাদ্ধাপ্টদর িারাই! তারা জনপ্টিপ্টদর সাপ্টথই যজদ এমন আচরণ কপ্টর সতা আজবর 
িানাজবপ্টদর সাপ্টথ কীরকম আচরণ কপ্টরজছল তা সিপ্টিই অনুপ্টময়। এমনজক 
একিপ্টনর আপ্টমজরকার সপ্রজসপ্টিন্ট িওয়ার পপ্টথও অন্যপ্টক আিমণ ও অজনি 
সাধন িজড়প্টয় থাপ্টক–এক একিন প্রাথেী জটজভপ্টত জবজ্ঞাপপ্টনর জপপ্টছ সকাজট সকাজট 
িলার খরচ কপ্টর শুধ ুতার প্রজতপেপ্টক লাজিত কপ্টর প্রজতিন্দ্বীর মযোদািাজন করার 
িন্য। এই যজদ িয় তাপ্টদর জনপ্টিপ্টদর মপ্টধযই এপ্টক অপপ্টরর প্রজত আচরণ তািপ্টল 
জচন্তা করুন ‘অন্য’সদর প্রজত সকমন িপ্টব তাপ্টদর আচরণ!  
  
িাতীয় এবং আন্তিোজতক পযোপ্টয় তাপ্টদর এই মানজসকতার প্রজত সখয়াল করুন। 
সদখপ্টত পাপ্টবন সয, উভয় সেপ্টে তাপ্টদর দজৃিভজঙ্গর মপ্টধয একজট সাধারণ সযােসেূ 
রপ্টয়প্টছ। আর এই সাধারণ মলূনীজতজট িপ্টচ্ছ: বযজক্তেত স্বাপ্টথোদ্ধাপ্টরর িন্য যা 
প্রপ্টয়ািন তা-ই করুন, যজদ তা অপ্টন্যর েজত করা সবাঝায় তপ্টব তাই। প্রাচীন 
সরাপ্টমর সসই কপ্টলাজসয়াম জছল সমস্ত সরামান সাম্রাপ্টিযর একজট সংজেপ্ত রূপ। আর 
বতেমান যপু্টে তাপ্টদর উত্তরসরূীপ্টদর িন্য সতকেবাতো এই সয সমাপ্টির সবেস্তপ্টর এই 
বস্তুবাদী মানজসকতা ছজড়প্টয় পড়ার প্রবণতাই জছল তাপ্টদর সাম্রাপ্টিযর পতপ্টনর মলূ 
কারণ। 
 
তাজরক সমিান্না 
বিৃস্পজতবার, ৯ রজবউল আউয়াল ১৪৩৩ 
সেব্রুয়াজর ২, ২০১২ 
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১০ মুহাররাম: একতট সংতক্ষপ্ত আিাপচাতরিা 

 
জবসজমল্লাজির রািমানীর রািীম 
 
সদয়াপ্টল ঝুপ্টল থাকা জিিজর কযাপ্টলন্িারজট মপ্টন কজরপ্টয় জদপ্টচ্ছ আিপ্টক মিুাররাপ্টমর 
দশ তাজরখ। জিিজর ১৪৩৪ সাল। 
  
ইজতিাপ্টসর পাতায় ভর কপ্টর চপ্টল সেলাম ১৪৩৩ বছর আপ্টের জঠক এই জদপ্টন। 
মদীনাপ্টত সসজদন একজট সছাট জকনু্ত তাৎপযেপণূে কপ্টথাপকথন িয়। জবখযাত সািাবা 
এবং ‘আজলম আবদুল্লাি ইবপ্টন আব্বাস  বণেনা কপ্টরন সয, তাাঁর চাচাপ্টতা ভাই 
অথোৎ সশষ নবী ও আল্লাি কতৃেক মানবিাজতর কাপ্টছ সপ্রজরত সশষ রাসলূ, মিুাম্মাদ 

 একদল ইহুজদর পাশ জদপ্টয় যাজচ্ছপ্টলন। তারা ঐজদন সরাযা পালন করজছল। 
রাসলূলু্লাি  তাপ্টদর কাপ্টছ িানপ্টত চান তারা সকন সরাযা পালন করজছল। তারা 
উত্তপ্টর িানাপ্টলা, “এটা খবুই তাৎপযেপণূে একটা জদন। এই জদপ্টন আল্লাি k তাাঁর 
নবী মসূা  ও তাাঁর সম্প্রদায়প্টক জের‘আউন ও তার সলাকিপ্টনর িাত সথপ্টক রো 
কপ্টরজছপ্টলন। তাই মসূা  আল্লাির প্রজত কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই জদপ্টন সরাযা 
রাখপ্টতন। তাই আমরাও এইজদপ্টন সরাযা রাজখ।” 
  
অন্য বণেনায় এপ্টসপ্টছ, “এই জদপ্টন আল্লাি মসূা  ও বনী ইসরাঈলপ্টক 
জের‘আউপ্টনর জবরুপ্টদ্ধ জবিয় দান কপ্টরন।” তখন রাসলূলু্লাি  বলপ্টলন, “িিূা 

 এি ওপি মতািাতদি চাইতত আিিা মবশি হক্বদাি।” 
  
এই সংজেপ্ত আলাপচাজরতাজট ভাপ্টলা-বনাম-মন্দ, ঈমান-বনাম-কুেপ্টরর জচরায়ত 
িপ্টন্দ্বর জদপ্টক জনপ্টদেশ কপ্টর। আিপ্টকর এই জদপ্টন পজৃথবীর সামজগ্রক পজরজস্থজত 
জবপ্টবচনা কপ্টর আমার উপলজি িপ্টলা, এ লড়াইপ্টয়র এখনও সশষ িয়জন। আমার 
মাথায় জকছু ভাবনার িন্ম িপ্টলা, সসগুপ্টলা আপনাপ্টদর সামপ্টন তুপ্টল ধরজছ:  
 

ক. ইতিহাবসর বারবার পুিরাবৃতত্ত ঘবট: 

প্রায় িািার বছর আপ্টে বনী ইসরাঈল জছপ্টলা এক অতযাচাজরত, জনপীজড়ত িাজত। 
তারা পজৃথবীর সবচাইপ্টত শজক্তশালী শস্বরশাসপ্টকর অধীপ্টন বাস করত। তাপ্টদরপ্টক 
এই দাসত্ব সথপ্টক মকু্ত কপ্টর মজুক্তর জদপ্টক ধাজবত করার লপ্টেয আল্লাি মসূা  সক 
পাঠান। আল্লাি k িািার িািার নবী দুজনয়ার বপু্টক সপ্ররণ কপ্টরপ্টছন, মসূা  
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জছপ্টলন তাপ্টদরই একিন। আল্লাি নবীপ্টদরপ্টক পাজঠপ্টয়প্টছন মলূত জতনজট জবষপ্টয়র 
উপর জশো জদপ্টত।  

 মিাজবে এবং এপ্টত যা জকছু আপ্টছ সব জকছুর একমাে সজৃিকতো িপ্টলন 
আল্লাি k । 

 সুতরাং আমরা সকবলমাে তাাঁরই কাপ্টছ জনপ্টিপ্টদরপ্টক সমপেণ করপ্টত 
বাধয এবং আমাপ্টদর সকবলমাে তাাঁরই ইবাদত করপ্টত িপ্টব। (অথোৎ 
তাওিীদ) 

 তাওিীদ সজঠকভাপ্টব প্রপ্টয়াপ্টের পন্থা একমাে নবীপ্টদর জশোর মাপ্টঝ 
খুাঁপ্টি পাওয়া যায়। (অথোৎ ইসলাপ্টম) 

  
এিন্যই জিিরপ্টতর পর মসূা  এর সবেপ্রথম দাজয়ত্ব জছল বনী ইসরাঈলীপ্টদর 
কাছ সথপ্টক এ জবষয়গুপ্টলা সমপ্টন চলার প্রজতশ্রুজত সনওয়া। বনী ইসরাঈপ্টলর সয 
সছাট্ট দলজট এই প্রজতশ্রুজত রো করপ্টত অঙ্গীকারবদ্ধ িপ্টয়জছল তাপ্টদরপ্টক জনপ্টয়ই 
মসূার  যপু্টের মসুজলম সমািজট েপ্টড় উপ্টঠ। তারা তাওিীদজভজত্তক আক্বীদার 
ছাাঁপ্টচ জনপ্টিপ্টদর িীবনপ্টক েপ্টড় তুলপ্টত সংকেবদ্ধ িয়। মসূা  তার 
অনুসারীপ্টদর সয তাওিীপ্টদর জশো জদপ্টয়জছপ্টলন তা সটন কমান্িপ্টমন্টস (Ten 

Commandments) নাপ্টম পজরজচত। তাাঁর পবূেবতেী ও পরবতেী নবী-রাসলূেণ মলূত 
একই নীজত জশো জদপ্টয়জছপ্টলন। এই নবী-রাসলূপ্টদর মপ্টধয অন্যতম জছপ্টলন নিূ 

, ইিাজিম  ও ঈসা  আর মিুাম্মাদ  জছপ্টলন এই ধারাবাজিকতায় 
সবেপ্টশষ সংপ্টযািন। তাপ্টদর সকপ্টলর জশোর মলূকথা জছল এক। যারা এই 
জশোপ্টক গ্রিণ করপ্টব, তারাই নবীেপ্টণর প্রকৃত অনুসারী। আর তাই আিপ্টক যারা 
রাসলূলু্লািপ্টক  অনুসরণ করপ্টছ অথোৎ মসুজলম িাজতই এই আক্বীদা-জবোপ্টসর 
প্রকৃত দাজবদার, উত্তরসরূী এবং সংরেক। অন্য সকল িাজত (ইহুদী, জিিান) এই 
জশোপ্টক িয় জবকৃত কপ্টর সেপ্টলপ্টছ নয়প্টতা পপু্টরাপজুর অস্বীকার করপ্টছ। তাই 
আমরা মসুজলমরাই মসূা  এর সযােযতর উত্তরসরূী এবং সব িাজত সথপ্টক মসূা 

 এর প্রজত আমাপ্টদর িক্বই সবজশ। তাই রাসলূ  মদীনার ইহুদীপ্টদর উপ্টেপ্টশয 
বপ্টলন, “িিূা  এি ওপি মতািাতদি চাইতত আিাতদি হক্ব মবশি।” 
  
জকনু্ত বনী ইসরাঈলীরা কী কপ্টরপ্টছ? তাপ্টদর উত্তরসরূীরা সকবল তাপ্টদর প্রজতশ্রুজত 
ভঙ্গই কপ্টরজন, তারা তাপ্টদর আসমানী জকতাবপ্টকও জবকৃত কপ্টরপ্টছ। তারা পরবতেী 
নবীপ্টদর অস্বীকার কপ্টর োন্ত িয়জন, বরং তারা জনপ্টিরাই জের‘আউপ্টনর ভূজমকায় 
অবতীণে িপ্টয়প্টছ। মসূা  এর প্রকৃত জশোর অনুসারীপ্টদর ওপপ্টরই তারা 
জের‘আউজন কায়দায় জনপীড়ন চালাপ্টচ্ছ, অথচ তাপ্টদর পবূেবতেীপ্টদরপ্টক মসূা  
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এই একই জশোয় দীজেত কপ্টর যলুপু্টমর িাত সথপ্টক রো কপ্টরজছপ্টলন। তাপ্টদর 
অন্যায়-অজবচাপ্টরর জনমেমতা আমরা এখন প্রজতজনয়ত সদখপ্টত পাজচ্ছ জেজলজস্তন 
এবং অন্যান্য িায়োয়। 
  
সুতরাং ঈমান এবং কুেপ্টরর মধযকার এ জচরন্তন লড়াইপ্টয় সকল নবী রাসলূই 
অংশগ্রিণ কপ্টরপ্টছন। ইজতিাসিপু্টড় খবু কম সংখযক মানুষই নবী-রাসলূপ্টদর পে 
অবলম্বন কপ্টরপ্টছ এবং তাপ্টদর আক্বীদা-জবোসপ্টক গ্রিণ কপ্টরজছল। এই লড়াইপ্টয়র 
চজরেগুপ্টলাই স্থান-কাল-পাে সভপ্টদ পজরবজতেত িয়, মলূ লড়াই এর েজতপ্রকৃজত 
একই থাপ্টক। 
  
খ. এই সংতক্ষপ্ত আিাপচাতরিা তকবি এ সংঘাবির ইতিহাসবকই িুবি ধবর িা বরং 

এর অিাগি ভতবষ্যৎ সম্পবকবও ধারণা তেে। 

বনী ইসরাঈপ্টলর প্রজত মসূা  এর প্রজতশ্রুজতপ্টক আল্লাি k কুরআপ্টন তুপ্টল 
ধপ্টরপ্টছন এভাপ্টব,  

“িিূা তাি ক্বওিতক বলতলন, িাহােয প্রাথবনা কি আল্লাহি শনকি এবং 
সধেব ধািণ কি। শনশ্চয়ই এ পশৃথবী আল্লাহি। শতশন শনতজি বািাতদি 
িতধয োতক ইচ্ছা এি উত্তিাশধকািী বাশনতয় মদন এবং মিে কলযাণ 
িতু্তাকীতদি জন্যই শনধবাশিত িতয়তি। তািা বলল, আিাতদি কষ্ট শিল 
মতািাি আিাি পতূবব এবং মতািাি আিাি পতি। শতশন বলতলন, 
মতািাতদি িব িীঘ্রই মতািাতদি িরতদি ধ্বংি কতি মদতবন এবং 
মতািাতদিতক মদতি প্রশতশনশধত্ব দান কিতবন। তািপি মদখতবন, 
মতািিা মকিন কাজ কি।” [িূিা আ’িাি, ৭: ১২৮-১২৯]  

  
এরপর আল্লাি বণেনা কপ্টরন কীভাপ্টব জতজন যাজলমপ্টদর ধ্বংপ্টসর সচূনা কপ্টরন এবং 
এই ধ্বংপ্টসর প্রজতশ্রুজত পযোয়িপ্টম বাস্তবায়ন কপ্টরন। তাপ্টদর ধ্বংপ্টসর সচূনা 
িপ্টয়জছল অথেননজতক মন্দার মাধযপ্টম:  
 

“তািপি আশি পাকড়াও কতিশি-শিি‘আউতনি অনুিািীতদিতক 
দুশভবতিি িাধযতি এবং িল িিতলি িয়-িশতি িাধযতি োতত কতি 
তািা উপতদি গ্রহণ কতি” [িূিা আিাি, ৭: ১৩০] 

 
জকনু্ত তারা উপপ্টদশ গ্রিণ কপ্টরজন। বরং,  
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“তািা আিও বলতত লাগল, আিাতদি উপি জাদু কিাি জন্য তুশি মে 
শনদিবনই শনতয় আি না মকন আিিা শকনু্ত মতািাি উপি ঈিান আনশি 
না।” [িূিা আিাি, ৭: ১৩২] 
 

তারা সয শুধ ু উদ্ধত আচরণ করল তাই নয়, উপরনু্ত তাপ্টদর সসনাবাজিনীর 
সদ রাত্ময সকবল বজৃদ্ধই সপল। 
 

“শিি‘আউন ও তাি বাশহনী অন্যায়ভাতব পশৃথবীতত অহংকাি কিতত 
লাগল এবং তািা িতন কিল মে, তািা আিাি কাতি প্রতযাবশতবত হতব 
না।” [িূিা ক্বিাি, ২৮: ৩৯]  

 
এবার আল্লাি k তাপ্টদরপ্টক তাপ্টদর রািপ্টত্বর অবশযম্ভাবী পতপ্টনর জদপ্টক জনপ্টদেশ 
কপ্টর আপ্টরা পাাঁচজট সতকেকারী জনদশেন জদপ্টয় িবাব জদপ্টলন। মিার বযাপার িপ্টলা 
এই জনদশেনগুপ্টলার প্রথমজট জছপ্টলা একজট বন্যা।  
 

“সুতিাং আশি তাতদি উপি পাশিতয় শদলাি বন্যা ...” [িূিা আল-
আিাি, ৭: ১৩৩]  

 
জকনু্ত এরপরও তাপ্টদর অজবোস এবং ঔদ্ধতয অবযািত রইল। অবপ্টশপ্টষ একসময় 
তাপ্টদর অতযাচারী শাসন সশষ িপ্টলা, মদীনার ইহুদীপ্টদর ভাষায়, “আল্লাি তাাঁর 
নবী মসূা ও তাাঁর সম্প্রদায়প্টক জেরআউন ও তার সলাকিপ্টনর িাত সথপ্টক রো 
কপ্টরজছপ্টলন এবং জেরআউন ও তার সলাকিনপ্টক িুজবপ্টয় সমপ্টরজছপ্টলন।” আল্লাি 
জনপ্টিও এই ঘটনা কুরআপ্টন বণেনা কপ্টরপ্টছন,  
 

“সুতিাং আশি তাতদি কাতি মথতক বদলা শনতয় শনলাি-বস্তুতঃ 
তাতদিতক িাগতি ডুশবতয় শদলাি। কািণ, তািা শিথযা প্রশতপন্ন 
কতিশিল আিাি শনদিবনিিহূতক এবং তাি প্রশত অনীহা প্রদিবন 
কতিশিল। আি োতদিতক দুববল িতন কিা হততা তাতদিতকও আশি 
উত্তিাশধকাি দান কতিশি এ ভুখতেি পবূব ও পশশ্চি অঞ্চতলি োতত 
আশি বিকত িশন্নশহত মিতখশি এবং পশিপণূব হতয় মগতি মতািাি 
পালনকতবাি প্রশতশ্রুত কলযাণ বনী-ইিিাঈলতদি জন্য তাতদি 
সধেবধািতণি দরুন। আি ধ্বংি কতি শদতয়তি মি িবশকিু ো সতিী 
কতিশিল শিি‘আউন ও তাি িম্প্রদায় এবং ধ্বংি কতিশি ো শকিু তািা 
সুউচ্চ শনিবাণ কতিশিল।” [িূিা আিাি, ৭: ১৩৬-১৩৭]  
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প্রতাপশালী জের‘আউন এককাপ্টল জনপ্টিপ্টক পজৃথবীপ্টত ইলাি জিপ্টসপ্টব দাবী 
করপ্টতা। জকনু্ত সশষকাপ্টল তার সাম্রাপ্টিযর পতন, সরামান সাম্রাপ্টিযর বযাপাপ্টর 
আথোর সেজরপ্টলর সসই তাৎপযেপণূে মন্তবযজট মপ্টন কজরপ্টয় সদয়:  
 
“সরামান সাম্রািয সম্পপ্টকে সবপ্টচপ্টয় গুরুত্বপণূে তথয এটাই সয সরামান সাম্রািয 
অধঃপজতত িপ্টত িপ্টত একসময় ধ্বংস িপ্টয় যায়।” 
 
এজট এক কাপ্টলাত্তীণে সতয। তাওিীপ্টদর অস্বীকারকারী এবং তাওিীদবাদীপ্টদর 
জবপ্টরাজধতাকারী প্রজতজট িাজত, সমাি এবং বযজক্তর সেপ্টেই তথযজট প্রপ্টযািয। 
সাম্প্রজতক সমপ্টয় এরূপ অশজনসংপ্টকতবি ঘটনার মপ্টধয রপ্টয়প্টছ আপ্টমজরকায় 
সযাজন্ি নামক ঘজূণেঝপ্টড়র আঘাত এবং সিনাপ্টরল সপট্রাউস, আপ্টমজরকার 
সাম্রািযবাদী যপু্টদ্ধর সনততৃ্ব জদপ্টয় সশষকাপ্টল পরকীয়ার অজভপ্টযাপ্টে চাকজরচুযজত। এ 
সখলায় অংশগ্রিণকারী চজরেগুপ্টলার প্রপ্টতযপ্টকর পজরণজত আমাপ্টদর সামপ্টন উন্মকু্ত। 
  
গ. হাজাবরা তফরআউিীে কারাগাবরর একতটর অসংখয তসবির একতট তসবির 

তটতববি ববস এই তিখাতট  খি আতম তিখতি িখি অিীবির সাবে বিবমািবক 

তমতিবে তিবি তগবে আবরকতট তবষ্ে আমার মাোে এবসবি। 

আজম সচাখ বন্ধ কপ্টর বনী ইসরাঈপ্টলর একিন মসুজলপ্টমর িায়োয় জনপ্টিপ্টক 
কেনা করার সচিা করলাম। 
  
সারা রাত ধপ্টর সিাঁপ্টট চপ্টলজছ। দীঘে রাপ্টতর সশপ্টষ সপূ্টযোদপ্টয়র সময় িপ্টয় এপ্টলা 
প্রায়। অবপ্টশপ্টষ সমদু্রতীপ্টর এপ্টস সপ াঁছলাম। সামপ্টন আজদেন্ত িলরাজশ। িঠাৎ 
জপছন জেপ্টর তাকাপ্টতই সমরুদপ্টন্ি ভপ্টয়র শীতল সস্রাত বপ্টয় সেল। জের‘আউপ্টনর 
সস্পশাল এজলট সোসে আমাপ্টদর পাকড়াও করপ্টত ছুপ্টট আসপ্টছ, আপ্টছ জের‘আউন 
জনপ্টিও। আজম অজস্থর িপ্টয় িাপ্টন-বাপ্টম তাকালাম। আমার সিযােী ভাই-
সবাপ্টনরাও প্রযজুক্তেতভাপ্টব সযািপ্টন-সযািপ্টন এজেপ্টয় থাকা এক শত্রুবাজিনীর 
জদপ্টক অসিায়ভাপ্টব তাজকপ্টয় আপ্টছ। সেরআউপ্টনর বাজিনী দ্রুতেজতপ্টত এজেপ্টয় 
আসপ্টছ। তারা জক আমাপ্টদর ধপ্টর সেলপ্টব? নাজক তার আপ্টেই আমরা সমপু্টদ্র িুপ্টব 
আত্মিতযা করব? জক করব জকছুই বঝুপ্টত পারজছ না। একিন আতেনাদ কপ্টর মসূা 

 সক বলল, “আিিা মে ধিা পতড় মগলাি!” [িূিা শু’আিা, ২৬: ৬১]  
 
মসূা  বপ্টল উঠপ্টলন, “কখনই নয়, আিাি িাতথ আতিন আিাি পালনকতবা। 
শতশন আিাতক পথ বতল মদতবন।” [িূিা শুআিা, ২৬: ৬২] িঠাৎ জতজন িাপ্টতর 
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লাজঠজট জদপ্টয় সমপু্টদ্রর পাজনপ্টত আঘাত করপ্টলন আর সাপ্টথ সাপ্টথই সমপু্টদ্রর পাজন 
দু'ভাে িপ্টয় উাঁচু পবেপ্টতর চূড়ার মপ্টতা আকার ধারণ করল। মাঝখাপ্টন শতজর িওয়া 
পথ জদপ্টয় আমরা সমদু্র অজতিম করলাম। সযপ্টত সযপ্টত জপছু জেপ্টর জের‘আউন 
আর তার বাজিনীপ্টক একনির সদখার সচিা করলাম। কুের, অিংকার আর 
অতযাচাপ্টরর মতূে প্রতীক সসই বাজিনীপ্টক সমপু্টদ্র িুপ্টব সযপ্টত সদখলাম। অথচ এই 
জকছুেণ আপ্টেও আমরা জনপ্টিপ্টদর িীবপ্টনর ভয় করজছলাম। জের‘আউন ও তার 
বাজিনী সভপ্টবজছল শীঘ্রই তারা আমাপ্টদর ধপ্টর সেলপ্টব। আমরাও সভপ্টবজছলাম এই 
বজুঝ ধরা পপ্টড় সেলাম! জকনু্ত যখন তারা জনপ্টিপ্টদর সবপ্টচপ্টয় সবজশ েমতাবান মপ্টন 
করজছল আর আমরা জনপ্টিপ্টদর সবপ্টচপ্টয় সবজশ অসিায় মপ্টন করজছলাম জঠক 
তখনই সচাপ্টখর পলপ্টক পাশার দান উপ্টে সেল। 
 
ঈমান আর কুেপ্টরর এই যপু্টদ্ধর েজতপ্রকৃজত এমনই িয়। 
 
অতঃপর আজম পজবে কুরআপ্টনর সরূা ক্বামাপ্টর এলাম। এখাপ্টনও চজল্লশ নং 
আয়াপ্টত এপ্টস আবার জেরআউপ্টনর উপ্টল্লখ সপলাম,  
 

“আশি মকািআনতক মবাঝবাি জতন্য িহজ কতি শদতয়শি। অতএব, 
মকান শচন্তািীল আতি শক? শিি‘আউন িম্প্রদাতয়ি কাতিও 
িতকবকািীগণ আগিন কতিশিল। তািা আিাি িকল শনদিবতনি প্রশত 
শিথযাতিাপ কতিশিল। অতঃপি আশি পিাভূতকািী, পিারিিালীি 
ন্যায় তাতদিতক পাকড়াও কিলাি। মতািাতদি িধযকাি কাতিিিা শক 
তাতদি চাইতত মেষ্ঠ? না মতািাতদি িশুক্তি িনদপত্র িতয়তি 
শকতাবিিতূহ? না তািা বতল মে, আিিা এক অপিাতজয় দল? এ দল 
মতা িত্বিই পিাশজত হতব এবং পষৃ্ঠপ্রদিবন কিতব।” [িূিা আল 
ক্বািাি, ৫৪: ৪০-৪৪] 

 
এই আয়াপ্টতর বযাপাপ্টর খবু সুন্দর একজট মন্তপ্টবযর জদপ্টক আজম আপনাপ্টদর দজৃি 
আকষেণ করজছ। আয়াতগুপ্টলা নাজযল িপ্টয়জছল মক্কায়। তখনকার মসুজলমপ্টদর 
অবস্থা জছল মসুা  এর সমপ্টয়র বনী ইসরাঈলীপ্টদর মপ্টতা অতযাচাজরত। সকাপ্টনা 
আশার আপ্টলা সদখপ্টত পাজচ্ছল না তারা। আিপ্টকর অপ্টনক মসুজলমও এর মাপ্টঝ 
জনপ্টিপ্টদর সাদশৃয খুাঁপ্টি সপপ্টত পাপ্টর। সুন্দর সসই মন্তবযজট কপ্টরজছপ্টলন স্বয়ং উমার 
জবন আল খাত্তাব । জতজন বপ্টলজছপ্টলন, “যখন সরূা ক্বামাপ্টরর এই আয়াতগুপ্টলা 
নাজযল িয়, তখন আজম জনপ্টিই জনপ্টিপ্টক প্রে করলাম, কারা পরাজিত িপ্টব? 
কাপ্টদর পাকড়াও করা িপ্টব?” 
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কারণ উমার  যা শুনপ্টছন তার সাপ্টথ বাস্তব পজরজস্থজতর জমল খুাঁপ্টি পাজচ্ছপ্টলন 
না। সকননা এই ৪৪নং আয়াপ্টত বলা িপ্টচ্ছ, কাপ্টেরপ্টদর দলজট শীঘ্রই পরাজিত 
িপ্টব, অথচ মসুজলমরাই জকনা তখন কজঠন পজরজস্থজতর মপ্টধয জদনাজতপাত করপ্টছ! 
যাই সিাক, অে কপ্টয়ক বছর পপ্টরই দশৃযপট বদপ্টল সেল। উমার  এবং তাাঁর 
সাথীরা মক্কার তপ্ত সরাপ্টদর মাপ্টঝ নয় বরং শত শত মাইল দূপ্টর বদপ্টরর প্রান্তপ্টর 
জনপ্টিপ্টদর আজবষ্কার করপ্টলন। সসখাপ্টন তারা অতযাচারী সরকাপ্টরর িাপ্টত বন্দী 
নন, বরং একজট যপু্টদ্ধর ময়দাপ্টন সসই অতযাচারী সনতবৃপৃ্টন্দর জবরুপ্টদ্ধ লড়াইপ্টয়র 
প্রস্তুজত জনজচ্ছপ্টলন। আর আমরা িাজন সশষ পযেন্ত যদু্ধজটপ্টত মসুজলমরা ত্বজরত 
িয়লাভ কপ্টর আর সপ ত্তজলক কুরাইশপ্টদর সশাচনীয় পরািয় ঘপ্টট। উমার  
বলপ্টলন, “যখন বদপ্টরর জদন রাসলূলু্লাি  বমে পজরধান করজছপ্টলন এবং বারবার 
বলজছপ্টলন, “এই দলপ্টতা শীঘ্রই পরাজিত িপ্টব এবং পষৃ্ঠ প্রদশেন করপ্টব ”, জঠক 
তখনই আজম বঝুপ্টত সপপ্টরজছলাম এই আয়াতজট আসপ্টল সকান দপ্টলর কথা বলপ্টছ, 
তার আপ্টে নয়।” আল্লাি k চাইপ্টল মিূুপ্টতের মাপ্টঝই পজরজস্থজতপ্টক সম্পণূে বদপ্টল 
জদপ্টত পাপ্টরন।  
 
সযূে িুবপ্টছ। আমার ইেতাপ্টরর সময় িপ্টয় এল।  
  
 
তাজরক সমিান্না 
আশুরার জদপ্টন অথোৎ মিুাররাপ্টমর ১০ তাজরখ, ১৪৩৪ (২৪ নপ্টভম্বর ২০১২)  
যকু্তরাপ্টের সেিাপ্টরল জপ্রিন সথপ্টক। 
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পিাকা িুবি িাও 

 
িীবপ্টন চলার পপ্টথ আমরা নানান ধরপ্টনর মানুপ্টষর সাপ্টথ পজরজচত িই।তপ্টব আমরা 
আমাপ্টদর পছন্দসই সশ্রজণর সাপ্টথই বনু্ধত্ব েপ্টড় তুজল। তাপ্টদরপ্টক জনপ্টয়, তাপ্টদরপ্টক 
জঘপ্টর আমাপ্টদর িীবন সািাই। তাই কুরআন খলুপ্টল আপজন সদখপ্টত পাপ্টবন 
আল্লাহ  আপনাপ্টক জবজভন্ন সশ্রজণর মানুপ্টষর সাপ্টথ পজরচয় কজরপ্টয় জদপ্টচ্ছন। আমরা 
সযন এইসব সশ্রণীর কাযেিম এবং পজরণজত সদপ্টখ সজঠক সশ্রজণজটর অংশ িওয়ার 
বযাপাপ্টর জসদ্ধান্ত জনপ্টত পাজর সসিন্য কুরআপ্টন আল্লাহ  k জবজভন্ন ধরপ্টনর, জবজভন্ন 
স্বভাপ্টবর মানুপ্টষর শবজশিয আমাপ্টদর সামপ্টন তুপ্টল ধপ্টরপ্টছন।এর উদািরণ জিসাপ্টব 
আমরা সদখপ্টত পাই: 
 
ি'ুশিনিা ‘অথবহীন শবেতয় শলপ্ত হয় না’ (২৩:৩) আর ‘অথবহীন অপ্রতয়াজনীয় 
শবেয়াশদ তাতদি িািতন উপশিত হতল তািা শনতজতদি িম্মান িিনু্নত মিতখ 
শবনতয়ি িাতথ মিিব শবেয় এশড়তয় োয়’ (২৫:৭২)। অন্যজদপ্টক ‘এিন িানুেও 
আতি োিা অথবহীন কথাবাতবায় শনিশিত থাতক’ (৩১:৬)।  
 
এই দুই সশ্রণীর সাপ্টথ পজরজচত িওয়ার পর আপজন জনপ্টিপ্টক প্রে করুন আপজন 
সকান দপ্টলর অংশ িপ্টত চান। তারপর জসদ্ধান্ত জনন।  
 
সামপ্টন এপ্টোপ্টল আল্লাহ  আপনাপ্টক অন্য এক সশ্রজণর সাপ্টথ পজরচয় কজরপ্টয় 
সদপ্টবন। এরা ‘অিহায়তদি খাবাি শদতত উৎিাশহত কতি না’(৮৯:১৮) এবং 
‘শনতজতদি ধন-িম্পদ গভীিভাতব ভাতলাবাতি’(৮৯:২০)। একই সাপ্টথ জতজন 
এপ্টদর জবপরীত সশ্রজণর সাপ্টথও পজরচয় কজরপ্টয় সদন যারা “অন্যতদিতক ো মদওয়া 
হতয়তি তা শনতয় ঈেবা মপােণ কতি না এবং দাশিতদ্রযি হুিশকি িম্মখুীন হতয়ও 
শনতজতদি উপি অতন্যি কলযাণতক প্রাধান্য মদয়’। (৫৯:৯) 
 
আপজন পজরজচত িপ্টবন তাপ্টদর সাপ্টথ ‘োিা শনতান্ত অলিভাতব এবং মলাক 
মদখাতনাি জন্য িালাতত দাঁড়ায় আি আল্লাহতক কদাশচৎ স্মিণ কতি।’ (৪:১৪২) 
এবং তাপ্টদর সাপ্টথও ‘োিা শনতজতদি িালাতত শবনয়ী এবং একাগ্রশচত্ত’ (২৩:২)।  
 
এমন মানুষও আপনার িীবপ্টন আসপ্টব যারা শুধইু ‘মভাগ শবলাতি িত্ত থাতক আি 
চতুষ্পদ জনু্তি িততা খাওয়া-দাওয়া কতি’(৪৭:১২) আবার সসই সমস্ত জচন্তাশীল 
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সলাপ্টকরা আপনাপ্টক নাড়া জদপ্টয় যাপ্টব যারা ‘আকাি এবং পশৃথবীি িশৃষ্ট সনপণুয 
শনতয় শচন্তা-ভাবনা কতি’ (৩:১৯১)। 
 
‘শনতজি প্রবশৃত্ততকই িতবি আিতন বশিতয় শনতয়তি’ (৪৫:২৩) এমন মানুপ্টষর 
পাশাপাজশ ‘অন্যান্য িব শকিুি মচতয় আল্লাহতক মবশি ভাতলাবাতি’ (২:১৬৫) 
এমন মানুষও আপজন সদখপ্টত পাপ্টবন।  
 
এমনজক আপজন অবাক িপ্টয় আজবষ্কার করপ্টবন সয, ১৪০০ বছপ্টরর পপু্টরাপ্টনা 
কুরআন জক অজবকলভাপ্টব আিপ্টকর এই পজৃথবীর েে আপনাপ্টক সশানাপ্টচ্ছ! 
কুরআন সযন আমাপ্টদর সমপ্টয়র সনতবৃেে আর সরকারসমপূ্টির কথাই বলপ্টছ ‘োিা 
পশৃথবীি বতুক অতযাচাতিি মনততৃ্ব মদয় এবং পশৃথবীি িানুেতক শবশভন্ন দতল 
শবভক্ত কতি অনুগত কতি িাতখ আি তাতদি িাতঝই এক দতলি িন্তানতদি হতযা 
কতি তাতদি উপি অতযাচাি চালায়’ (২৮:৪) আর ‘োিা অনুগত হতত অস্বীকাি 
কতি তাতদি মজতল বিী কতি িাখাি ভয় মদখায়।’(২৬:২৯) এই শাসপ্টকরা 
‘িিুশলি নািী শিশুতদি আগুতনি িতুখ মিতল মদয়’ (৮৫:৫) ‘শুধ ুএই কািতণ মে 
তািা আল্লাহ ি উপি ঈিান এতনতি।’ (৮৫:৮) অথচ এই অতযাচারীরাই 
জনপ্টিপ্টদরপ্টক অথবশবত্ত ও প্রেশুক্ততত অগ্রগািী এবং িভয িিাতজি িখুপাত্র দাবী 
কতি। (২৮:৭৬) আর এপ্টতই সকউ সকউ সধাাঁকা সখপ্টয় তাপ্টদর কুের এবং 
অন্যপ্টদর উপর তাপ্টদর অতযাচারপ্টক সবমালমু ভুপ্টল জেপ্টয় জবিয়ভরা সচাপ্টখ তাপ্টদর 
সমাি- সংস্কজৃতপ্টত মগু্ধ িপ্টয় মপ্টন মপ্টন ভাপ্টব, েশদ তাতদি িততা হতত 
পািতাি!(২৮:৭৯) শকিু িতযশনষ্ঠ আতলি িানুেতক িতচতন কিতত উতি 
দাঁড়ায়(২৮:৮০)। এর েপ্টল শকিু িিুশলি মজতগ ওতি এবং িত্রুি ভূশিতত 
শনগহৃীত হওয়াি পি ইিলাতিি ভূশিতত শহজিত কতি (১৬:১১০) এবং সকউ 
সকউ শবতশ্বি শবশভন্ন অংতি শনেবাশতত নািী-পরুুে এবং শিশুতদি িিাতথব আল্লাহি 
িািায় লড়াই কতি (৪:৭৫)। তপ্টব অজধকাংশ মানুষই জদপ্টনর পর জদন অতযাচাপ্টরর 
মাো বাজড়প্টয় সতালা এসব িত্রুি ভূশিতত থাকািাই পিি কতি(৪:৯৭)। শুধ ুতাই 
নয় বরং েিৃপাজলত দাপ্টসর মপ্টতা ‘বপ্টস সথপ্টক জনপ্টিপ্টদর ভাইপ্টদর সম্বপ্টন্ধ বপ্টল, 
েশদ তািা আিাতদি কথা শুনত, ততব শনহত হত না’(৩:১৬৮) এটুকুও সযন যপ্টথি 
নয়। সযই অতযাচারীরা – 
 

 পশিষ্কািভাতব ‘এতক অপতিি িহতোগী’( ৮:৭৩, ৪৫:১৯),  

 োিা চায় আিিা মেন ইিলািতক শনশববে তত্ত্বকথায় পশিণত কশি, 
(৬৮:৯)  
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 আিিা ইিলাি পশিতযাগ কতি িম্পণূবরূতপ তাতদি অনুিিণ কিতলই 
শুধ ুোিা আিাতদি উপি িনু্তষ্ট হতব, (২:১২০) 

 
সসই অতযাচারী কাজের সোষ্ঠীপ্টক দুজনয়ার সমাপ্টি আজবি জকছু মসুজলম জমে জিসাপ্টব 
গ্রিণ কপ্টর। তারা আত্মজবোপ্টসর সাপ্টথ তাপ্টদর সসই জমেপ্টদর আোস জদপ্টয় বপ্টল, 
“সন্ত্রাপ্টসর জবরুপ্টদ্ধ যপু্টদ্ধ” আিিা মিে পেবন্ত মতািাতদি িাতথ আশি।’(৫৯:১১) 
জকনু্ত সযপ্টিতু ‘এিা মদাদুলযিান অবিায় ঝুলন্ত; এশদতকও নয় ওশদতকও নয়’ 
(৪:১৪৩), তাই তারা ি'ুশিনতদিতকও আশ্বি কতি বতল মে আিিা মতা শবশ্বািী 
(২:১৪) আর আমরাও সতা ইপ্টয়...মাপ্টন... আসপ্টল উম্মাির জবিয়ই চাই। আর 
তাই ‘োিা পিীিায় পড়তলই পবূবাবিায় শিতি োয়’ (২২:১১) এমন মানুষপ্টদর 
সাপ্টথ আপনাপ্টক মাজনপ্টয় জনপ্টত িপ্টব। তপ্টব আপজন এমন মানুপ্টষর সদখা পাওয়ার 
সস ভােযও লাভ করপ্টবন ‘োিা আল্লাহ ি িাতথ কৃত ওয়াদা পণূব কতিতি’ এবং 
‘োতদি িংকল্প শবন্দুিাত্রও পশিবশতবত হয়শন’ (৩৩:২৩) 
 
আর এভাপ্টবই কুরআন পড়ার সময় মানবিাজতর সপ্টবোত্তম সথপ্টক শুরু কপ্টর 
সবেজনকৃি পযেন্ত নানান শবজচেযময় চজরপ্টের মানুষ এবং তাপ্টদর শবজশিয আপনার 
সামপ্টন উপস্থাজপত িয়। আল-িাসান আল-বাসজর (র) বপ্টলন, “সতামাপ্টদর আপ্টে 
যারা এপ্টসজছল তারা কুরআনপ্টক আল্লাহ র পে সথপ্টক আেত বাতোর সংকলন 
জিসাপ্টব সদখত। তারা রাপ্টতর সবলায় এগুপ্টলা জনপ্টয় জচন্তা করত আর জদপ্টনর সবলায় 
সসগুপ্টলাপ্টক কাপ্টি পজরণত করত।” 
 
সুতরাং এবার জনপ্টিপ্টক জিপ্টজ্ঞস করুন, ‘আজম এপ্টদর মপ্টধয সকান দলজটর অংশ 
িপ্টত চাই? আজম কী জসদ্ধান্ত জনপ্টত যাজচ্ছ?’ 
  
কুরআন আপনার সামপ্টন জঠক এই চযাপ্টলঞ্জটাই ছুাঁপ্টড় সদয়।  
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একতট তিেম 

 
জবসজমল্লাজির রািমানীর রািীম 
 
এখাপ্টন আসার পরপরই আমাপ্টক ‘ইনপ্টমইট হ্যান্িবকু (Inmate Handbook)’ 
নাপ্টম একটা বই ধজরপ্টয় সদওয়া িয়। এটা মলূত এই সিপ্টলর জনয়মকানুন জনপ্টয় 
পঞ্চাশ পষৃ্ঠার একটা বই। বইজটর মপ্টধয একজট জনয়ম জছল এমন: 
 
“পজরষ্কার ও টানটান কপ্টর জবছানা সোছাপ্টত িপ্টব। জবছানার চাদর কুাঁচপ্টক থাকা 
চলপ্টব না। মাথার জদক সথপ্টক সমাটাপ্টমাজট ১৬ ইজঞ্চ পযেন্ত চাদর জবজছপ্টয় বাজকটুকু 
গুজটপ্টয় রাখপ্টত িপ্টব। সব জবছানা সকাল ৭.৩০ জমজনপ্টটর মপ্টধয গুজছপ্টয় 
পযেপ্টবেপ্টণর িন্য প্রস্তুত রাখপ্টত িপ্টব।” 
  
এটা পড়ামােই সালােপ্টদর দজৃিভজঙ্গর একজট জবপ্টশষ জদপ্টকর কথা আমার মপ্টন 
পপ্টড় সেল। আলসযপ্টক সংজ্ঞাজয়ত করা িয় এভাপ্টব: “কাি, সজিয়তা বা প্রপ্টচিার 
প্রজত অনীিা”। আর এই আলসযপ্টক সালােেণ তীিভাপ্টব ঘণৃা করপ্টতন।  
 
* উমার ইবনুল খাত্তাব  বপ্টলন, “দরকাজর জকছু না কপ্টর উপ্টেশযিীনভাপ্টব ঘপু্টর 
সবড়াপ্টনাপ্টক আজম ঘণৃা কজর।” 
 
* ইবন মাস‘উদ  বপ্টলন, “এই দুজনয়া বা পরবতেী িীবপ্টনর িন্য কাি না কপ্টর 
অলস বপ্টস থাপ্টক এমন বযজক্তপ্টক আজম ঘণৃা কজর।” 
 
স্বয়ং আল্লাহ র রাসলূ  প্রজতজদন আল্লাহ র কাপ্টছ এই দুআর মাধযপ্টম জদন শুরু 
করপ্টতন, “... আশি আলিয মথতক মতািাি কাতি আেয় চাই...”। আসপ্টল 
অলসতা সুন্নাির এতটাই জবপরীতধমেী একটা জবষয় সয, রাসলূলু্লাি  িীবপ্টন 
একবারও িাই সতাপ্টলনজন। ইবন িািার t উপ্টল্লখ কপ্টরন: “নবীজির  অনন্য 
শবজশিযগুপ্টলার মপ্টধয একজট জছল এই সয, জতজন  কেপ্টণা িাই সতাপ্টলনজন। 
ইয়াজিদ জবন আল-আসাপ্টমর মরুসাল সথপ্টক ইবনু আজব শায়বাি এবং আল-বখুাজর 
তাাঁর তাজরখ গ্রপ্টন্থ এজট জলজপবদ্ধ কপ্টরপ্টছন।”  
 
তাই, সিলখানার জনয়ম িপ্টলও এটা আসপ্টল একটা ভাপ্টলা জনয়ম। নানান রকম 
মানুপ্টষর সাপ্টথ বছপ্টরর পর বছর কাছাকাজছ থাকার েপ্টল আজম জনজিতভাপ্টব িাজন 
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সয, যত সকালসকাল ঘমু সথপ্টক উপ্টঠ জদন শুরু করা যায় জদনভর আলসয তপ্টতাই 
কম িয়। ‘উমার  একবার শাপ্টম সপ াঁপ্টছ সদপ্টখন সয, ময়ুাজবয়া  জকছুটা েথ 
এবং মন্থর িপ্টয় পপ্টড়প্টছন। তাই ময়ুাজবয়াপ্টক সদপ্টখ ‘উমাপ্টরর প্রথম প্রেজটই জছল: 
“কী বযাপার ময়ুাজবয়া? তুজম জক দুিার (সকাপ্টলর সশষভাে) সময় ঘপু্টমাও?” 
সালােপ্টদর দজৃিভজঙ্গ পযোপ্টলাচনা করপ্টল এটাই স্পি িপ্টয় উপ্টঠ সয, তারা সকপ্টলই 
সবজশ ঘমুাপ্টনার অভযাসপ্টক ঘণৃার সচাপ্টখ সদখপ্টতন - জবপ্টশষ কপ্টর জদপ্টনর প্রথম 
ভাপ্টে।  
 
* সাখর আল-ঘাজমজদর সপূ্টে বজণেত রাসলূলু্লাি  বপ্টলন, “মহ আল্লাহ ! আিাি 
উম্মাহি মভাতিি পাশখতদি উপি তুশি িহি কতিা।” সকাপ্টনা অজভযান বা 
সসনাবাজিনী পাঠাপ্টনার সময় জতজন  সবসময় জদপ্টনর শুরুপ্টতই তাপ্টদর সপ্ররণ 
করপ্টতন। সাখর জনপ্টি একিন বযবসায়ী জছপ্টলন এবং জতজন সভারপ্টবলাপ্টতই তাাঁর 
বযবসাজয়ক কািকমে শুরু করপ্টতন। েপ্টল, একসময় জতজন অস্বাভাজবক রকপ্টমর 
ধনী বযজক্তপ্টত পজরণত িন।  
 
* আজল ইবপ্টন আব ুতাজলব  বপ্টলন, “সকালপ্টবলা ঘমুাপ্টনা অজ্ঞতার লেণ।” 
 
* একবার একদল সলাক েিপ্টরর সালাপ্টতর পর ইবন মাস‘উপ্টদর  সাপ্টথ সদখা 
করপ্টত আপ্টস। ঘপ্টর প্রপ্টবপ্টশর অনুমজত সদওয়ার পরও তারা ইবন মাস‘উপ্টদর  
ঘপ্টর প্রপ্টবশ করপ্টত ইতস্তত করপ্টত থাপ্টক। ইবন মাস‘উদ  তাপ্টদর এই অস্বজস্তর 
কারণ জিপ্টজ্ঞস করপ্টল তারা উত্তপ্টর বপ্টল সয, তারা এই সভপ্টব অস্বজস্তপ্টবাধ করপ্টছ 
সয িয়প্টতা ওনার স্ত্রী এই সময় ঘপ্টর ঘজুমপ্টয় আপ্টছন। ইবন মাস‘উদ প্রতুযত্তপ্টর 
বপ্টলন, “আপনারা কী মপ্টন কপ্টরন আমার স্ত্রী এতটাই অলস?” (ইবন মেুজলি 
আল-িাম্বাজল এই ঘটনার উপর মন্তবয কপ্টর বপ্টলন: “এই ঘটনা সথপ্টক জশেণীয় 
জবষয় এই সয, সকালপ্টবলার এই সময়টুকু অবপ্টিলা করা উজচত না এবং এই 
সমপ্টয় ঘপু্টমাপ্টনাপ্টক জনরুৎসাজিত করা িয়।”) বখুাজর এবং মসুজলম উভপ্টয়ই এই 
ঘটনাজট তাাঁপ্টদর গ্রপ্টন্থ জলজপবদ্ধ কপ্টরপ্টছন। 
 
* ইব ন আব্বাস  একজদন তাাঁর এক সছপ্টলপ্টক সকাপ্টল ঘমুপু্টত সদপ্টখ বপ্টলন: 
“উপ্টঠা! তুজম জক এমন সময় ঘমুাচ্ছ যখন জরযক বণ্টন িপ্টচ্ছ?” 

 

* একিন তাজব’ই বপ্টলন, “সকাপ্টনা আজলমপ্টক েিপ্টরর পর ঘপু্টমাপ্টত সদখপ্টল 
পজৃথবী দুঃপ্টখ সকাঁপ্টদ ওপ্টঠ।” 
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* পবূেবতেী নবীেণও এমন মপ্টনাভাব সপাষণ করপ্টতন। নবী দাউদ  
সুলাইমানপ্টক  বপ্টলজছপ্টলন: “অজতজরক্ত ঘমুাপ্টনার বযাপাপ্টর সতকে িও। অন্যরা 
যখন কাি কপ্টর তখন এই অভযাস সতামাপ্টক দজরদ্র কপ্টর জদপ্টব।” 
 
* ‘ঈসা ইবন মারইয়াম  বপ্টলপ্টছন, “দুজট স্বভাবপ্টক আজম ঘণৃা কজর: 
  ১) রাপ্টত সিপ্টে না থাকা সপ্টিও জদপ্টনর সবলায় ঘমুাপ্টনা,  
  ২) সকাপ্টনা কারপ্টণ আনজন্দত িওয়া ছাড়াই উচ্চস্বপ্টর িাসা।”  
 
* একিন কজব বপ্টলন: “জনিয়ই সকালপ্টবলার ঘমু মানুষপ্টক সপ্টন্দি-সংশপ্টয় সেপ্টল 
সদয়। আর জবপ্টকলপ্টবলায় ঘমুপু্টনা সতা পােলাজমর নামান্তর।” 
 
ইবন মেুজলি উপপ্টরাক্ত বাণীগুপ্টলার উপর মন্তবয কপ্টর বপ্টলন, “সুতরাং জদপ্টনর 
সবলা ঘমুাপ্টনা স্বাপ্টস্থযর িন্য খবুই েজতকর। কারণ এটা প্রাপ্টণাচ্ছলতা শুপ্টষ সনয় 
এবং শরীপ্টরর সপজশগুপ্টলাপ্টক ধ্বংস কপ্টর সদয়। তাই শারীজরক সজিয়তার মাধযপ্টম 
সপজশগুপ্টলাপ্টক সচল রাখা উজচত।” 
 
কপ্টয়ক মাস আপ্টে আমাপ্টক CMU, Terre Haute সথপ্টক এই সিপ্টল (Marion 

CMU) জনপ্টয় আসা িয়। এই ধরপ্টনর সিল বদল সাধারণত সকাপ্টনারকম পবূোভাস 
ছাড়াই করা িয়। এক সভাপ্টর িঠাৎ ৫টার সময় একিন প্রিরী আমার সসপ্টলর 
তালা খপু্টল আমাপ্টক অন্য এক সিপ্টল স্থানান্তর করার খবর জদল। আপ্টরা বলল সয, 
আমার জিজনসপে গুজছপ্টয় সনওয়ার িন্য আমার িাপ্টত এক ঘন্টারও কম সময় 
আপ্টছ। আজম বঝুপ্টত পারলাম, এই সিপ্টলর ভাইপ্টদর সাপ্টথ িয়প্টতা আর কখপ্টনা 
সদখা িপ্টব না। তাই জসএমইউর জনকষ কাপ্টলা অন্ধকার কজরপ্টিার ধপ্টর সিাঁপ্টট সিাঁপ্টট 
আজম অন্যান্য সসপ্টল থাকা ভাইপ্টদর সালাম জদপ্টয় জবদায় িাজনপ্টয় আসপ্টত সেলাম। 
এই সমপ্টয় সবজশরভাে কপ্টয়জদরাই ঘজুমপ্টয় থাপ্টক।  
 
জকনু্ত সবশ কপ্টয়কটা সসপ্টল আজম আপ্টলা জ্বলপ্টত সদখপ্টত পাই। পা জটপ্টপ জটপ্টপ 
আপ্টলাজকত সসলগুপ্টলার কাপ্টছ জেপ্টয় আজম কুরআন জতলাওয়াপ্টতর মদৃু গুনগুন 
শুনপ্টত পাই। সসপ্টলর দরিা েপ্টল সচাপ্টখর সকাণ জদপ্টয় সদখপ্টত সপলাম প্রজতজট 
সসপ্টলই আমার ভাইপ্টয়রা জকয়ামলু-লাইপ্টল মগ্ন িপ্টয় আপ্টছ।  
 
* আল্লাির রাসলূ  বপ্টলন, “মজতন িাতখা, একজন ি’ুশিতনি িম্মান হতচ্ছ তািঁ 
শকয়ািলু লাইল।” 
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* জতজন  আপ্টরা বপ্টলন, “িাততি মিে ভাতগ বািা তাি িতবি িবতচতয় 
শনকিবতবী হয়, েশদ তুশি মি িিতয় আল্লাহি শেশকিকািীতদি অন্তভুবক্ত হতত 
পাতিা, তাহতল তাতদি অন্তভুবক্ত হও।” 
 
* জতজন  বপ্টলন, “আিাতদি িব প্রশত িাতত দুশনয়াি আিিাতন অবতিণ কতিন, 
েখন িাততি মিে ততৃীয়াংি বাশক থাতক। অতঃপি শতশন বতলন: মক আিাতক 
আহ্বান কিতব, আশি োি ডাতক িাড়া মদব? মক আিাি শনকি প্রাথবনা কিতব, 
আশি োতক প্রদান কিব? মক আিাি শনকি ইতিগিাি কিতব, আশি োতক িিা 
কিব? িজি উশদত হওয়া পেবন্ত অনুরূপ বলতত থাতকন”  
 
* রাসলূলু্লাি  আপ্টরা বপ্টলন, “মতািিা িাততি িালাত আঁকতড় ধি, কািণ এিা 
মতািাতদি পতূববি মনককাি মলাকতদি অভযাি এবং মতািাতদি িতবি সনকিয 
দানকািী, গুনাতহি কাফ্িািা ও পাপ মিাচনকািী। এিা িিীি মথতক মিাগ-
বালাই দূি কতি মদয়।” (ইবন রিব t এই িাজদপ্টসর বযাপাপ্টর মন্তবয কপ্টরন, 
“এই িাজদপ্টসর একজট অন্যতম জশো িপ্টলা, জকয়ামলু লাইল এর েপ্টল সুস্বাস্থয 
লাভ করা যায়। এজট শরীরপ্টক নীপ্টরাে কপ্টর।”) 
 
* জতজন  বপ্টলন, “এিনভাতব ইবাদাত কতিা মেন তুশি আল্লাহতক মদখতিা। 
মিিা না পািতল মজতন িাতখা মে শতশন মতািাতক মদখতিন। আি এিাই হতচ্ছ 
ইহিান।” 
 
জকয়ামলু-লাইল এর মাধযপ্টম মানুপ্টষর কাপ্টছ সুনাম কুড়াপ্টনার সকাপ্টনা উপায় সনই। 
রাপ্টতর েভীপ্টর সিলখানার সসপ্টল বন্দী অবস্থায় কাউপ্টক সদজখপ্টয় সদজখপ্টয় ইবাদাত 
করার সকাপ্টনা উপায় সনই। তাই এই ইবাদাপ্টত সকাপ্টনারকম সকাপ্টনা পাজথেব 
েললাপ্টভর আশা সনই। আর জকয়ামলু-লাইল সতা বাধযতামলূকও নয়। বরং িাসান 
আল-বসরী বপ্টলপ্টছন, এজট িপ্টচ্ছ ‘সবপ্টচপ্টয় কজঠন এবং প্রোঢ়’ ইবাদাত। তািপ্টল 
বলনু, কী মানুষপ্টক সস্বচ্ছায় এবং খজুশমপ্টন শীতকাপ্টলর প্রবল শীপ্টতর রাপ্টত জবছানা 
সছপ্টড় সনপ্টম এপ্টস বরেশীতল পাজন জদপ্টয় ওয ু কপ্টর এমন এক সত্তার ইবাদাত 
করপ্টত সপ্ররণা সযাোয় যাপ্টক সস সদখপ্টতও পায় না?  
 
* আব ুসুলাইমান আদ-দারাজন বপ্টলন, “যারা জবপ্টনাদপ্টন প্রমত্ত িপ্টয় রাত কাটায় 
তাপ্টদর সচপ্টয় যারা জকয়াম কপ্টর তারাই জনপ্টিপ্টদর রাতগুপ্টলাপ্টক সবজশ উপপ্টভাে 
কপ্টর। যজদ রাত না থাকপ্টতা তািপ্টল আজম এই পজৃথবীপ্টত থাকপ্টত চাইতাম না।”  
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* আল-েুদাইল জবন ‘ইয়াদ বপ্টলন, “রাপ্টত জকয়াম আর জদপ্টন জসয়াম পালন 
করপ্টত না পারপ্টল বপু্টঝ জনও সয সতামার পাপকাি সতামাপ্টক সবাঁপ্টধ সরপ্টখ বজঞ্চত 
করপ্টছ।”  
 
* সালােপ্টদর একিন বপ্টলপ্টছন, “চজল্লশ বছর ধপ্টর সপূ্টযোদয় ছাড়া অন্য জকছু 
আমাপ্টক জবষণ্ণ করপ্টত পাপ্টরজন। (কারণ সপূ্টযোদপ্টয়র মাধযপ্টমই জকয়াম এর সময় 
সশষ িপ্টয় যায়)” 
 
তারা সকপ্টলই জকয়ামলু-লাইলপ্টক অতযন্ত কজঠন কাি বপ্টল স্বীকার কপ্টরপ্টছন জকনু্ত 
তাপ্টদর ঈমান এই কজঠন কািপ্টকই তাপ্টদর জবপ্টশষত্ব-সত পজরণত কপ্টরপ্টছ। 
কপটতা, স্বাথেপরতা আর বস্তুবাজদতায় িুপ্টব থাকা পজিমা সমাপ্টির কাপ্টছ এমন 
জচন্তাধারা সম্পণূে অপজরজচত। যা-ই সিাক, প্রবপ্টন্ধর মলূ জবষয়বস্তুপ্টত জেপ্টর আজস। 
এই িাজদসজট জনপ্টয় ভাবনু:  
 

“ঘিুাতনাি িিয় মতািাতদি প্রততযতকি িাথাি মিোংতি িয়তান 
শতনশি শগিঁ মদয়। প্রততযক শগতঁিি িাতন মি মিাহি এঁতি শদতয় বতল: 
মতািাি িাত এখতনা অতনক বাশক, অতএব ঘিুাও। েশদ মি মজতগ 
উতি আল্লাহি শেকি কতি তখন একশি শগিঁ খতুল োয়। েশদ মি ওে ু
কতি মতা আতিকশি শগিঁ খতুল োয়। েশদ মি িালাত আদায় কতি, মতা 
তাি িবকশি শগিঁই খতুল োয়, িতল মি মভািতবলায় প্রাণবন্ত ও প্রিুল্ল 
থাতক। অন্যথায় মি অবিাদ ও আলিয অনুভব কতি।” 

 
এই িাজদসজটর বযাপাপ্টর ইবন িািার বপ্টলন, “এই িাজদস সথপ্টক প্রতীয়মান িয় 
সয, সমিাি ভাপ্টলা রাখার সোপন চাজবকাজঠ জকয়ামলু-লাইল এর মাপ্টঝ লজুকপ্টয় 
আপ্টছ।” জবজভন্ন িাজদসগ্রপ্টন্থ জলজপবদ্ধ জবজভন্ন ঘটনা সথপ্টক এই জবষয়জট আপ্টরা 
স্পি িপ্টয় ওপ্টঠ। এ বযাপাপ্টর সব বণেনা বপ্টল সশষ করা যাপ্টব না, তপ্টব জনপ্টচর 
ঘটনাগুপ্টলা জনপ্টয় একটু ভাবনু: 
 
* ‘আইশাি  বণেনা কপ্টরন সয, আল্লাহ র রাসলূ  কেপ্টণা জকয়ামলু-লাইল 
তযাে করপ্টতন না। অসুস্থ বা োন্ত িপ্টলও জতজন বপ্টস বপ্টস তা আদায় করপ্টতন। 
অথচ জকয়ামলু-লাইল এর কারপ্টণ জতজন কখপ্টনা োন্ত িনজন বরং এর প্রভাব এমন 
জছল সয জতজন  কখপ্টনা িাই পযেন্ত সতাপ্টলনজন। রাতভর জকয়ামলু-লাইপ্টলর 
পপ্টরও জদপ্টনর প্রথম প্রিপ্টরই যপু্টদ্ধর িন্য সবজরপ্টয় পড়প্টত তাাঁর উদযপ্টমর অভাব 
িপ্টতা না।  
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* ইবরাজিম জবন শাম্মাস বপ্টলন, “আজম আিমাদ ইবন িাম্বালপ্টক সছাটপ্টবলা 
সথপ্টকই জচজন। সস শকপ্টশার সথপ্টকই সারারাত জকয়ামলু-লাইল করপ্টতা।” িীবপ্টনর 
এই সমপ্টয়র কথা বলপ্টত জেপ্টয়ই ইমাম আিমদ বণেনা কপ্টরন সয, জতজন কত আপ্টে 
আপ্টে তাাঁর জদন শুরু করপ্টতন। জতজন বপ্টলন, “আজম িাজদস শুনার িন্য তাড়াতাজড় 
সবজরপ্টয় পড়প্টত চাইতাম। তখন আমার মা আমার িামা সটপ্টন ধপ্টর বলপ্টতন, 
‘অন্তত েিপ্টরর আযান িওয়া পযেন্ত অপ্টপো কপ্টরা। আপ্টে মানুষিন ঘমু সথপ্টক 
উঠুক’।” 
 
[দ্রিবয: যিুর এবং আসপ্টরর মধযবতেী সমপ্টয় একটু ঘজুমপ্টয় সনওয়াটা (কাইললুা) 
সুন্নাির অংশ। একারপ্টণই ইমাম আিমাদ জকয়াম এর িন্য উঠপ্টত পারপ্টতন। তাাঁর 
সছপ্টল আবদুল্লাি বণেনা কপ্টরন, “শীত-গ্রীষ্ম সবসমপ্টয়ই আমার বাবা দুপরুপ্টবলায় 
একটু ঘজুমপ্টয় জনপ্টতন। জতজন কখপ্টনা এটা ছাড়প্টতন না এবং আমাপ্টকও এই 
অভযাস রপ্ত করপ্টত উৎসাজিত করপ্টতন। জতজন উমার ইবনুল খাত্তাপ্টবর  উদ্ধজৃত 
জদপ্টয় বলপ্টতন, “কাইললুা অথোৎ দুপরুপ্টবলা একটু ঘজুমপ্টয় নাও কারণ, শয়তানরা 
তা কপ্টর না”। আনাস, ইবন আব্বাস প্রমখু সািাজবরাও  এ বযাপাপ্টর উৎসাি 
জদপ্টয়প্টছন। জকয়াম এর িন্য সিায়ক আপ্টরকজট অভযাস রপ্টয়প্টছ। তা িপ্টলা 'ইশার 
সালাপ্টতর আপ্টে না ঘমুাপ্টনা এবং ‘ইশার পর কথা না বলা এবং সিপ্টে না থাকা। 
কারণ িাজদপ্টস এপ্টসপ্টছ সয, “নবীজি  ‘ইশার আপ্টে ঘমুাপ্টনা অপছন্দ করপ্টতন 
এবং ‘ইশার পর সিপ্টে সথপ্টক কথা বলাও অপছন্দ করপ্টতন।” 

  
এখাপ্টন প্রসঙ্গত উপ্টল্লখয সয, জকয়ামলু-লাইল এর মাপ্টন এই নয় সয সারারাত 
জকংবা রাপ্টতর একটা জনজদেি সময় সিপ্টে থাকপ্টত িপ্টব। বরং, সুবপ্টি সাজদপ্টকর 
আধাঘন্টা আপ্টে সিপ্টে উপ্টঠ দুই রাকাত সালাত আদায় করপ্টল সসটাও জকয়ামলু-
লাইল বপ্টল েণয িপ্টব।] 
 
আজম জবজভন্ন সমপ্টয় জবজভন্ন ভাইপ্টদর সাপ্টথ সথপ্টকজছ। তাপ্টদর মাপ্টঝ যারা জকয়ামলু-
লাইল এর বযাপাপ্টর জনয়জমত জছল তাপ্টদরপ্টকই আজম সবপ্টচপ্টয় মপ্টনাপ্টযােী এবং 
সমপ্টয়র সিযবিারকারী জিসাপ্টব সপপ্টয়জছ। তারা কদাজচৎ িাই তুলপ্টতা, সতকেতার 
সাপ্টথ তাাঁপ্টদর শব্দ চয়ন করপ্টতা এবং সিপ্টলর িীবনযাোর মানদপ্টণ্ডও তাাঁপ্টদর 
পাজথেব সম্পদ জছল সবপ্টচপ্টয় কম। তাাঁপ্টদর জচন্তা-সচতনা সবেদা সুন্দরতম 
জবষয়গুপ্টলা জঘপ্টর আবজতেত িপ্টতা।  
 
এই সাধারণ শবজশিযগুপ্টলাই অতীপ্টতর মিুাজিদপ্টদরপ্টক ইজতিাপ্টসর েজতপথ পাপ্টে 
জদপ্টত সািাযয কপ্টরজছল। “জবদায়াি ওয়ান-জনিায়াি” গ্রপ্টন্থ ইবপ্টন কাসীর t 
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ইয়ারমপু্টকর যপু্টদ্ধর জববরপ্টণ ইজত টানার সময় একজট জবপ্টশষ মিূুপ্টতের কথা উপ্টল্লখ 
কপ্টরপ্টছন। তখন লাজিত অপদস্থ সরামান শসন্যপ্টদর অবজশিাংশ যপু্টদ্ধর জববজৃত 
জদপ্টত অযাজন্টয়প্টক তাপ্টদর সম্রাট জিরাজেয়াপ্টসর কাপ্টছ জেপ্টর জেপ্টয়জছল। তারা 
যদু্ধপ্টেপ্টে খাজলদ জবন ওয়াজলপ্টদর সসনাবাজিনীর িাপ্টত চূড়ান্তভাপ্টব অপদস্থ িওয়ার 
কথা জিরাজেয়াসপ্টক িানায়।  
 
তা শুপ্টন জিরাজেয়াস বপ্টল উঠপ্টলা: লানত সতামাপ্টদর ওপর! যারা সতামাপ্টদর সাপ্টথ 
যদু্ধ কপ্টরপ্টছ, তাপ্টদর সম্পপ্টকে আমাপ্টক বপ্টলা। তারা জক সতামাপ্টদর মপ্টতাই মানুষ 
নয়? 
 

তারা িবাব জদপ্টলা: হ্যাাঁ। 
 
জিরাজেয়াস জিপ্টজ্ঞস করপ্টলা: সতামাপ্টদর সংখযা সবজশ, নাজক তাপ্টদর? 
 
তারা উত্তপ্টর বলপ্টলা: বরং আমরা সতা প্রজতজট যপু্টদ্ধই সংখযার জদক সথপ্টক 
তাপ্টদরপ্টক বহুগুপ্টণ ছাজড়প্টয় সেজছ। 
 
জিরাজেয়াস প্রে ছুাঁড়প্টলা: তািপ্টল, সকন তারা সতামাপ্টদর পরাজিত করপ্টলা?  
 
তখন তাপ্টদর এক উচ্চপদস্থ বযজক্ত এজেপ্টয় এপ্টস বলপ্টলা: কারণ তারা রাপ্টত সিপ্টে 
উপ্টঠ নামাি পপ্টড়, জদপ্টনর সবলায় সরািা রাপ্টখ, ওয়াদা পরূণ কপ্টর, সৎ কাপ্টি 
উৎসাি সদয়, মন্দ কাপ্টি বাধা সদয়, এবং তারা এপ্টক-অপপ্টরর সাপ্টথ উত্তম 
বযবিার কপ্টর। অন্যজদপ্টক আমরা মদ খাই, বযজভচার কজর, জনজষদ্ধ কাপ্টি মত্ত িই, 
চুজক্ত ভঙ্গ কজর, অন্যায় ও অতযাচার কজর, আমাপ্টদর রবপ্টক রাোজন্বত কপ্টর এমন 
কাপ্টি উৎসাি জদই, আর যা তাপ্টক সনু্তি কপ্টর তাপ্টত বাধা প্রদান কজর এবং 
পজৃথবীপ্টত জবপযেয় ছজড়প্টয় সবড়াই। 
 
জিরাজেয়াস বলপ্টলা: তুজম সতয বপ্টলপ্টছা।  
 
তাজরক সমিান্না 
শুিবার, ৩ রিব, ১৪৩৫ ( ২ সম, ২০১৪) 
মযাজরয়ন, জস এম ইউ 



িাতরক তমহান্না  প্রাচীর | 67 
 

 
ফি হাবি প্রববশ তিবষ্ধ! 

 
জকছুজদন আপ্টে একটা জচজঠ সপলাম। সলখক জচজঠপ্টত জনপ্টির িীবপ্টন সযসব দুঃখ-
দুদেশার মপু্টখামজুখ িপ্টচ্ছন, এবং সযগুপ্টলা তার কাপ্টছ মপ্টন িপ্টচ্ছ অন্তিীন, সসগুপ্টলা 
জনপ্টয় তার অসপ্টন্তাষ প্রকাশ করজছপ্টলন। জচজঠপ্টত একটা লাইন জছল: 
  
“আজম িুদ্ধ ... সকন আল্লাহ  আমার দু’আ শুনপ্টছন না? সকন?” 
  
তার জচজঠটা পড়ার পর, জসদ্ধান্ত জনলাম তার িবাব জিপ্টসপ্টব এই সলখাটা সলখার। 
দুঃখিনক িপ্টলও সজতয এধরপ্টনর প্রজতজিয়া আমাপ্টদর মপ্টধয খবুই প্রচজলত। 
এরকম িওয়ার কারণ িপ্টলা, দু’আ (আল্লাহ র কাপ্টছ সকান জকছু চাওয়া) কীভাপ্টব 
কাি কপ্টর সসই সম্পপ্টকে আমাপ্টদর মারাত্মক ভুল ধারণা রপ্টয়প্টছ। 
  
আমরা দু’আপ্টক সযপ্টকাপ্টনা জবপপ্টদর সময়, কজঠন মিূুপ্টতে পযাজনক বাটপ্টনর মপ্টতা 
বযবিার করার সচিা কজর। আপজন একটা কজঠন অবস্থার মপ্টধয জদপ্টয় যাপ্টচ্ছন, 
আল্লাহ  বারবার কুরআপ্টন বপ্টলপ্টছন সয দরকাপ্টরর সময় তাাঁপ্টক িাকপ্টব জতজন তাাঁর 
িাপ্টক সাড়া সদপ্টবন। সুতরাং, আপজন মপ্টন করপ্টলন যজদ জঠকঠাক মপ্টতা দু’আ 
করপ্টত পাপ্টরন (রাপ্টতর সশষ ততৃীয়াংপ্টশ, মপ্টনাপ্টযাপ্টের সাপ্টথ ইতযাজদ) তািপ্টল জঠক 
পরজদন সকাপ্টলই আপজন আপনার দু’আর “িবাব” সপপ্টয় যাপ্টবন। আর যজদ না 
পান, তািপ্টলই আপজন জভতপ্টর জভতপ্টর আল্লাহ র অঙ্গীকারপ্টক সপ্টন্দি করা শুরু 
করপ্টবন! 
  
আল্লাির রাসলূ  একজট িাদীপ্টস এই জবষপ্টয় বপ্টলপ্টছন। যজদও বখুারী ও মসুজলম 
- দু িায়োপ্টতই এই িাদীসজট আপ্টছ, তপ্টব আমাপ্টদর আপ্টলাচনার িন্য মসুজলপ্টমর 
বণেনাজট অজধকতর উপযকু্ত: 
  

“একজন বযশক্তি দু’আি জবাব মদওয়া হতত থাতক - েশদ মি অন্যায় 
অথবা হািাি শকিুি জন্য দু’আ না কতি এবং আত্মীয়তাি িম্পকব শিন্ন 
না কতি – এবং েতিণ পেবন্ত মি তাড়াহুড়া না কতি এবং অধধেব না 
হয়”। 

  
রাসলূলু্লাি  সক জিপ্টজ্ঞস করা িপ্টলা -“কীপ্টসর িারা বযজক্ত অনধযে িপ্টয় যাপ্টব?” 
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রাসলূলু্লাি  িবাব জদপ্টলন – “মি বলতব আশি দু’আ কিশি এবং কিততই 
থাকশি শকনু্ত আশি মদখশি আিাি দু’আি মকাতনা জবাব মদওয়া হতচ্ছ না। এভাতব 
মি আিা হাশিতয় মিলতব এবং আল্লাহ -মক স্মিণ কিা মিতড় মদতব।” 
  
এই িাদীসজট সবশ সক তূিল উেীপক এবং আমরা যজদ েভীরভাপ্টব িাদীসজট 
বঝুার সচিা কজর, তািপ্টল কীভাপ্টব দু’আ কাি কপ্টর এবং কীভাপ্টব কাি কপ্টর না – 
সস জবষপ্টয় আমরা অপ্টনক জকছুই িানপ্টত পারপ্টবা। একটু সখয়াল করুন রাসলূলু্লাি 

 কী ধরপ্টনর শব্দ এখাপ্টন বযবিার কপ্টরপ্টছন। জতজন বপ্টলপ্টছন: “... তািঁ দু’আি 
জবাব মদওয়া হতত থাকতব”। একবার অনধযে বযজক্তর অজভপ্টযাপ্টের সাপ্টথ তুলনা 
করুন সতা “আজম সদখজছ আমার দু’আর সকাপ্টনা িবাব সদওয়া িপ্টচ্ছ না।” আপাত 
দজৃিপ্টত এই বযাপার দু’সটা পরস্পর সাংঘজষেক মপ্টন িপ্টত পাপ্টর। এটা কীভাপ্টব 
সম্ভব সয একিন বযজক্তর দু’আর িবাব সদওয়া িপ্টচ্ছ জকনু্ত তাাঁর কাপ্টছ মপ্টন িপ্টচ্ছ 
সস সকাপ্টনা েল পাপ্টচ্ছ না? দু’আর উত্তর সকাথায়?  
  
বযাপারটা িপ্টলা, অপ্টনক সেপ্টেই আমাপ্টদর দু’আর িবাব একসাপ্টথ না এপ্টস, 
ধাপ্টপ ধাপ্টপ আমাপ্টদর কাপ্টছ আপ্টস। সযমন এমন জকছু িয়প্টতা ঘটপ্টব যার মাধযপ্টম 
িমান্বপ্টয় আপজন আপনার কাজঙ্ক্েত লপ্টেয সপ াঁপ্টছ যাপ্টবন। জকনু্ত আপনার কাপ্টছ 
মপ্টন িপ্টচ্ছ আপনার দু’আর িবাব আসপ্টছ না।  
  
মপ্টন করুন আপজন একটা কপ্টে বন্দী। মজুক্তর একমাে উপায় িানালা সভপ্টে সবর 
িওয়া। জকনু্ত আপনার সম্বল শুধমুাে সছাট জকছু পাথপ্টরর টুকপ্টরা। আপজন 
িানালায় একটা সছাট পাথর ছুাঁড়প্টলন। তাপ্টত িানাপ্টলা ভােপ্টলা না, জকনু্ত খবু সকূ্ষ্ণ 
একটা োটল ধরপ্টলা। আপজন আপ্টরকটা পাথর ছুাঁড়প্টলন। আপ্টরকজট সছাট োটল। 
আপজন আবার একটা পাথর ছুাঁপ্টড় জদপ্টলন, তারপর আপ্টরকজট। তারপর আপ্টরকজট। 
যতেণ না পযেন্ত পপু্টরা িানালা অসংখয সকূ্ষ্ণ োটপ্টল ভপ্টর সেল। 
  
সশষবাপ্টরর মপ্টতা আপজন একটা পাথর ছুাঁপ্টড় জদপ্টলন এবং িানালার কাাঁচ সভপ্টে 
সেল। েপ্টল আপজন বজন্দত্ব সথপ্টক মজুক্ত সপপ্টলন। দু’আও এভাপ্টবই কাি কপ্টর। 
আপজন প্রজতজট দু’আর মাধযপ্টম আংজশক িবাব সপপ্টত থাপ্টকন এবং আপজন শধযে ও 
অজবচলতার সাপ্টথ একই দু’আ বারবার করার মাধযপ্টম িমান্বপ্টয় সশষ পযেন্ত 
দু’আর পজরপণূে িবাব পাপ্টবন।  
  
এিন্যই গুিায় আটপ্টক পড়া জতনিন বযজক্তপ্টক জনপ্টয় সয অজত পজরজচত িাজদসজট 
আপ্টছ, সসখাপ্টন আমরা সদখপ্টত পাই সয, প্রথম বযজক্তর দু’আর েপ্টল গুিামপু্টখর 
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পাথরজট সামান্যই সপ্টরজছল। জিতীয় বযজক্তর দু’আর পর পাথরজট আর একটু 
সরপ্টলা। এবং ততৃীয় বযজক্তর দু’আর পরই তাাঁরা জতনিন তাাঁপ্টদর কাজঙ্ক্েত েল 
সপপ্টলন - পাথরজট ওই পজরমাপ্টণ সরপ্টলা যার েপ্টল তাাঁরা গুিা সথপ্টক মজুক্ত সপপ্টলন।  
  
মপ্টন রাখপ্টবন প্রথম পাথরজট শুধ ুএকজট োটলই ধরাপ্টব। জকনু্ত যজদ আপজন পাথর 
ছুাঁড়প্টত থাপ্টকন তািপ্টল এক সময় িানালা সভপ্টে যাপ্টব এবং আপজন মকু্ত িপ্টবন। 
এর িন্য সমপ্টয়র প্রপ্টয়ািন। এই িন্যই িাজদসজটপ্টত আমাপ্টদর বলা িপ্টচ্ছ - 
“...যতেণ পযেন্ত সস অনধযে না িপ্টচ্ছ”  
  
আপজন যখন সকাপ্টনা চারাোপ্টছ পাজন সদন, তখন জনিয় আপজন একসাপ্টথ জেশ 
েযালন পাজন সেপ্টল জদপ্টয়, সকন মাজট সথপ্টক জবশাল বটবেৃ সবর িপ্টচ্ছ না সসটা 
জনপ্টয় জচন্তা করপ্টত বপ্টসন না। বরং আপজন শধযে সিকাপ্টর প্রজতজদন একটু একটু 
কপ্টর পাজন জদপ্টত থাপ্টকন এটা সিপ্টন সয, যত সময়ই লাগুক না সকন, সশষ পযেন্ত 
কাজঙ্ক্েত েুলজট পাপ্টবন।  
  
একইভাপ্টব আপজন িাপ্টনন, আল্লাহ  আপনার প্রজত তাাঁর অঙ্গীকার পণূে করপ্টবন 
এবং আপনার দু’আর িবাব সদপ্টবন - এটা সতয। জকনু্ত মিূুপ্টতের মপ্টধয 
অপ্টল জককভাপ্টব দু’আর উত্তর পাওয়া জনয়প্টমর বযজতিম, জনয়ম না। জনয়ম িপ্টলা 
আল্লাির কাপ্টছ সকাপ্টনা জকছু চাওয়া এবং তাাঁর কাছ সথপ্টক এর উত্তর পাওয়ার 
প্রজিয়া সময় ও শধপ্টযের উপর জনভেরশীল। 
  
সযমনজট ইবপ্টন আল িাওযী, সাইদ আল খাজতর গ্রপ্টন্থ বপ্টলপ্টছন: 
  

“কি-দুঃখ-দুদেশা সশষ িওয়ার একজট জনধোজরত সময় আপ্টছ যা শুধ ুআল্লাহ  
িাপ্টনন। তাই সয বযজক্ত দুঃখ-দুদেশার মপ্টধয জদপ্টয় যাপ্টচ্ছ তাপ্টক শধযেশীল 
িপ্টত িপ্টব। আল্লাহ র জনধোজরত সময় আসার আপ্টে শধযে িাজরপ্টয় সেলা 
সকাপ্টনা কাপ্টি লােপ্টব না। শধযে আবশযক জকনু্ত দু’আ ছাড়া শধযে অথেিীন। 
সযই বযজক্ত আল্লাির কাপ্টছ দু’আ কপ্টর তাাঁর কাপ্টছ সািাযয চাইপ্টছ তাাঁর 
উজচত অনধযে না িওয়া। বরং তাাঁর উজচত শধযে, সালাি এবং দু’আর 
মাধযপ্টম সবেজ্ঞানী আল্লাির ইবাদাপ্টত জনপ্টয়াজিত িওয়া।  

অনধযে বযজক্ত তাাঁর শধযে িারাপ্টনার মাধযপ্টম আল্লাহ র পজরকেনা লঙ্ঘন 
করার সচিা করপ্টছ এবং এটা আল্লাহ র সামপ্টন একিন সোলাম ও বান্দার 
উপযকু্ত আচরণ জকংবা অবস্থান নয়। আল্লাির বান্দা জিপ্টসপ্টব আমাপ্টদর 
িন্য সশ্রষ্ঠ অবস্থান িপ্টলা, আল্লাির কাছ সথপ্টক আসা তাকদীরপ্টক সমপ্টন 
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সনওয়া। এিন্য প্রপ্টয়ািন শধযে। এর সপ্টবোৎকৃি পন্থা িপ্টলা সালাির 
মাধযপ্টম িমােত আল্লাহ -র কাপ্টছ জভো চাওয়া। 

আল্লাির কাছ সথপ্টক আসা তাকদীপ্টরর জবপ্টরাজধতা করা িারাম এবং এটা 
আল্লাির পজরকেনা লঙ্ঘপ্টনর সচিার মপ্টধয পপ্টড়। তাই এই জবষয়গুপ্টলা 
অনুধাবন কপ্টরা এবং সতামার িন্য সতামার দুঃখ-কি-দুদেশা সহ্য করা 
অপ্টনক সিি িপ্টব।”  

সকউ সকউ প্রে করপ্টত পাপ্টরন, আল্লাহ  যজদ মিূুপ্টতের মাপ্টঝই সযপ্টকাপ্টনা জকছু 
পজরবতেন করপ্টত পাপ্টরন, তািপ্টল আমাপ্টদর দু’আর িবাব সদওয়ার সময় সকন 
জতজন অপ্টপো কপ্টরন? 
  
এর কারণ িপ্টলা, একমাে প্রজতকূলতার সাপ্টথ দীঘেজদপ্টনর সংগ্রাপ্টমর মাধযপ্টমই 
আমরা আমাপ্টদর দুবেলতাগুপ্টলা জচনপ্টত পাজর এবং সসগুপ্টলাপ্টক উপপ্টড় সেপ্টল 
সসখাপ্টন আমাপ্টদর শজক্ত সামথে প্রজতস্থাজপত করপ্টত পাজর। বযাপারটা সতপ্টতা 
ওষপু্টধর মপ্টতা। একারপ্টণই মক্কায় জনদারুণ অতযাচাপ্টরর জশকার সািাবা  যখন 
কা’বার পাপ্টশ উপজবি রাসলূলু্লাি  এর কাপ্টছ এপ্টস আপ্টবদন কপ্টরজছপ্টলন -  
  
“ইয়া রাসলূলু্লাি , আপজন জক আমাপ্টদর জবিপ্টয়র িন্য দু’আ করপ্টবন না? 
আপজন জক আমাপ্টদর িন্য আল্লাির কাপ্টছ দু’আ করপ্টবন না?” রাসলূলু্লাি  
িবাব জদপ্টয়জছপ্টলন - “...শকনু্ত মতািিা তাড়াহুতড়া কিতিা”। 
  
বযাপারটা জকনু্ত এমন জছপ্টলা না সয, আল্লাহ  ঐ মিূুপ্টতেই পজৃথবী সথপ্টক কুরাইশপ্টদর 
জনজিি কপ্টর সেলপ্টত সেম জছপ্টলন না বরং ওই মিূুপ্টতে যজদ রাসলূলু্লাি  দু’আ 
করপ্টতন এবং আল্লাহ  সসটা কবলু করপ্টতন তািপ্টল সয গুরুত্বপণূে জশো ও উন্নয়ন 
প্রজিয়া সথপ্টক সািাবা  বজঞ্চত িপ্টতন, সসটা সম্পপ্টকে প্রেকতো জছপ্টলন অজ্ঞ। 
  
সশষ পযেন্ত মক্কায় সতর বছর, অতঃপর মদীনায় দশ বছর – সমাট সতইশ বছপ্টরর 
সংগ্রাপ্টমর পরই আল্লাহ  তাাঁর সবপ্টচপ্টয় জপ্রয় উম্মাির প্রজত তাাঁর অঙ্গীকার পরূণ 
কপ্টরজছপ্টলন এবং এই সুদীঘে সতইশ বছপ্টর সািাবারাও  উপলজি করপ্টলন সয, 
অন্য সকাপ্টনা উপাপ্টয় এই জবিয় আসা বািনীয় জছল না। মপ্টন রাখপ্টবন েুল 
েুটপ্টবই, জকনু্ত সসটা একরাপ্টত না। জদপ্টনর পর জদন আপনাপ্টক পাজন জদপ্টয়ই সযপ্টত 
িপ্টব। অবপ্টশপ্টষ এই বযাপারটা সবাঝার সচিা করুন সয, আপনার দু’আর উত্তর 
আল্লাহ র শতজর প্রাকৃজতক জনয়প্টমর কাঠাপ্টমার সভতর সথপ্টকই আসপ্টব। এই 



িাতরক তমহান্না  প্রাচীর | 71 
 

কাঠাপ্টমার সভতর যা ঘপ্টট আল্লাহ  সসটা জনয়ন্ত্রণ কপ্টরন এবং এই কাঠাপ্টমার 
মাধযপ্টমই জতজন আপনার দু’আর উত্তর সদন। আবাপ্টরা বলজছ, অবশযই অপ্টল জকক 
ঘটনা, কারামাি ঘপ্টট, জকনু্ত সসগুপ্টলা িপ্টলা জনয়প্টমর বযজতিম। 
  
একিন কুমারী নারী, জযজন সন্তাপ্টনর িন্য দু’আ করপ্টছন জতজন অপ্টল জককভাপ্টব 
মাজরয়াম  – এর মপ্টতা কুমারী অবস্থাপ্টতই েভেবতী িপ্টয় পড়প্টবন, তার সম্ভাবনা 
খবুই কম! আবার একিন শতবষেী নারী, ইিািীম  – এর স্ত্রী সারাি – এর 
মপ্টতা একপ্টশা বছর বয়প্টস েভেবতী িপ্টবন সস সম্ভাবনাও কম। বরং দু’আ করার 
সময়ই আপজন িাপ্টনন, আপজন যখন সন্তান সচপ্টয় আল্লাি-র কাপ্টছ দু’আ করপ্টছন 
তখন সন্তান িপ্টন্মর স্বাভাজবক প্রজিয়ার মধয জদপ্টয়ই আপনার দু’আর উত্তর 
আসপ্টব। জবপ্টয়, স্বামী স্ত্রীর সম্পকে, েভেধারণ এবং তারপপ্টরই সন্তানপ্রসব। সশষ 
পযেন্ত আপনার দু’আর উত্তর এপ্টসপ্টছ, জকনু্ত তা এপ্টসপ্টছ প্রাকৃজতক প্রজিয়ার মধয 
জদপ্টয়ই। এমন একজট প্রাকৃজতক প্রজিয়ার মাধযপ্টম সযটা শুধ ুআল্লাহ  জনয়ন্ত্রণ কপ্টরন 
এবং এই প্রজিয়ার মাধযপ্টম একমাে জতজনই আপনার দু’আর উত্তর জদপ্টয়প্টছন এবং 
সদওয়ার েমতা রাপ্টখন।  
  
ইউসুে  তাাঁর শশশপ্টব একজট স্বপ্ন সদপ্টখজছপ্টলন সযখাপ্টন আল্লাহ  অঙ্গীকার 
কপ্টরজছপ্টলন, জতজন ইউসুে  সক জমশপ্টরর উপর েমতাসীন করপ্টবন এবং আল্লাহ  
তাাঁর অঙ্গীকার পণূে কপ্টরজছপ্টলন। জকনু্ত জকছু জনজদেি ঘটনাবজল ও ঘটনাপ্রবাপ্টির 
মাধযপ্টমই “ক” জবন্দু সথপ্টক “খ” জবন্দু সত যাওয়া সম্ভব িপ্টয়জছল। 
  
প্রথপ্টম ইউসুপ্টের  ভাইপ্টয়রা তাপ্টদর সাপ্টথ তাাঁপ্টক জনপ্টয় সেপ্টলা – তাাঁপ্টক কুয়ায় 
জনপ্টেপ করা িপ্টলা – তাপ্টক দাস জিপ্টসপ্টব জবজি কপ্টর সদওয়া িপ্টলা – জতজন অন্যান্য 
বন্দীপ্টদর স্বপ্টপ্নর বযাখযা করপ্টলন – বাদশা তাাঁর বযাখযা শুপ্টন চমৎকৃত িপ্টলন – 
এবং অতঃপর ইউসুে  জমশপ্টরর অথেমন্ত্রী পপ্টদ আসীন িপ্টলন। শশশপ্টব তাাঁর 
কাপ্টছ করা অঙ্গীকার পণূে করা িপ্টলা, জকনু্ত সসটা িপ্টলা আপাতদজৃিপ্টত জবজচ্ছন্ন জকছু 
ঘটনাবজলর মধয জদপ্টয়। জমশপ্টরর আপ্টরকজট েে জদপ্টয় সশষ করজছ। 
  
ষাপ্টটর দশপ্টকর সশষ জদপ্টক যখন সাইদ কুতুব সক মতুৃযদণ্ড সদওয়া িপ্টলা, সসই 
একই সময় তাাঁর ভাই মিুাম্মাদ ও সবান িাজমদা কুতুবও একই সিপ্টল বন্দী 
জছপ্টলন। জকনু্ত একই কারাোপ্টর থাকা সপ্টিও তাাঁপ্টদর এপ্টক অপপ্টরর সাপ্টথ সদখা 
করার সকাপ্টনা উপায় জছপ্টলা না। কারণ কারাকতৃেপপ্টের জনপ্টদেশ অনুযায়ী এটা জছল 
সম্পণূেভাপ্টব জনজষদ্ধ।  
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তৎকালীন স্বরােমন্ত্রী শারাওয়ী িমুা আপ্টরকজট আইন কপ্টরজছপ্টলন সয, সকাপ্টনা 
ইসলামপন্থী কপ্টয়দীপ্টক তাাঁপ্টদর দশেনাথেীর কাছ সথপ্টক সকাপ্টনা েল বা খাবার জনপ্টত 
সদওয়া িপ্টব না। সবশ কপ্টয়ক বছর সকপ্টট যাওয়ার পর মিুাম্মাদ কুতুব তাাঁর 
সবাপ্টনর সাপ্টথ সদখা করার সুু্প্টযাে সচপ্টয় কারা কতৃেপপ্টের কাপ্টছ আপ্টবদন 
িানাপ্টলন। 
  

শারাওয়ী িমুা উত্তর পাঠাপ্টলা: “িীজবত বা মতৃ সকাপ্টনা অবস্থাপ্টতই তুজম সতামার 
সবানপ্টক সদখপ্টত পাপ্টব না”। 
  

এক বছপ্টরর মপ্টতা পার িবার পর নতুন এক সরকার েমতায় এপ্টলা এবং 
েমতাসীন িওয়া মাে তাাঁরা পবূেবতেী সরকাপ্টরর সব সদসযপ্টক সিপ্টল ছুাঁপ্টড় জদল। 
িঠাৎ কপ্টরই মিুাম্মাদ এবং িাজমদা কুতুব আজবষ্কার করপ্টলন তারা এখন মকু্ত। 
আর শারাওয়ী িমুা জনপ্টিপ্টক আজবষ্কার করপ্টলা চার সদওয়াপ্টলর মাপ্টঝ বন্দী। সসই 
একই কারাোপ্টর।  
  
এরই মাপ্টঝ একজদন তাাঁর স্ত্রী এক ঝুজড় েল জনপ্টয় তাপ্টক সদখপ্টত আসপ্টলা। 
কারারেী জনয়ম মপ্টতা তাাঁর তল্লাশী করপ্টলা এবং ঝুজড় ভজতে েলও সদখপ্টত সপপ্টলা। 
কারারেী জিপ্টজ্ঞস করপ্টলা এই েল কার িন্য? িবাপ্টব মজিলা বলপ্টলন: “ আমার 
স্বামী শারাওয়ী িমুার িন্য”। মচুজক সিপ্টস প্রিরী িবাব জদল: “দুঃজখত, আজম 
জনয়ম মানপ্টত বাধয। েল িাপ্টত প্রপ্টবশ জনপ্টষধ!” 
  
এভাপ্টব দু’আ কাি কপ্টর। দু’আ সকাপ্টনা পযাজনক বাটন না যা মিূুপ্টতের মপ্টধয 
অপ্টল জকক সমাধাপ্টনর েযারাজন্ট সদপ্টব। বরং এর িন্য প্রপ্টয়ািন সময় ও েভীরতা। 
এর িন্য দরকার অজবচলতা, অধযবসায়, শধযে, পনুরাবজৃত্ত এবং অন্তদ ৃেজি। 
  
সপ্টবোপজর এজট িপ্টলা এমন একজট প্রজিয়া যার সকপ্টন্দ্র আপ্টছ এই সতযজটই সয, 
প্রজত জদপ্টনর প্রজতজট মিূুপ্টতে এই দুজনয়া এবং এর মাপ্টঝ সবজকছু ও সবার উপর 
আল্লাহ -র রপ্টয়প্টছ একচ্ছে আজধপতয ও জনয়ন্ত্রণ। 
  
তাজরক সমিান্না  
২৮সশ সেব্রুয়ারী ২০১২  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট 
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট-সসল #১০৭ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

কুরআি এবং আপতি 
 
 



কুরআি এবং আপতি  প্রাচীর| 74 
 

 
কুরআি এবং আপতি (পবব ০১) 

 
সরূা বাকারার শুরুপ্টত মতু্তাকীনপ্টদর সবেপ্রথম শবজশিয জিসাপ্টব আল্লাহ  উপ্টল্লখ 
কপ্টরপ্টছন “আল োপ্টয়ব” অথোৎ অদশৃয িেপ্টতর উপর তাপ্টদর জবোসপ্টক। এই 
জবোপ্টসর সাধারণ ধারণাজটর বাইপ্টরও একিন মসুজলপ্টমর িীবপ্টন এর আরও জকছু 
কাযেকরী তাৎপযে রপ্টয়প্টছ। 
 
প্রথমত, সি মওুয়ািজিদ – আপজন যা জবোস কপ্টরন, তা এই িপ্টন্য জবোস কপ্টরন 
না সয, তা িনজপ্রয়, সিিলভয, আকষেণীয় জকংবা আরামদায়ক। আপজন 
আপ্টশপাপ্টশর মানুষগুপ্টলার প্রজতজিয়া সদপ্টখ সতয-জমথযা, জঠক-ভুল, গ্রিণীয়-
বিেনীয় এসপ্টবর মানদণ্ড জনধোরণ কপ্টরন না। বস্তুতঃ এইসব পাজরপাজেেক 
বযাপারগুপ্টলা আপনার কাপ্টছ অথেিীন। যজদ এই পজৃথবীর ছয়শ সকাজট মানুষ 
সকাপ্টনা জকছুপ্টত জবোস কপ্টর, সসটা আপনার জবোসপ্টক জবন্দুমাে টলাপ্টত পাপ্টর না। 
বরং মাস না সযপ্টতই পাপ্টে যাওয়ার প্রবণতায় জনমজজ্জত জনয়ত পজরবতেনশীল এই 
িেপ্টত আপনার জবোপ্টসর জভজত্ত িপ্টলা এক অপজরবতেনীয় িেৎ। সসই িেপ্টতর 
জঠক আর ভুপ্টলর মানদণ্ড কখপ্টনা বদলায় না। সসই িেৎ অপাজথেব সুখ আর 
যন্ত্রণাদায়ক শাজস্তর। িান্নাত আর িািান্নাপ্টমর। সেপ্টরশতা আর শয়তাপ্টনর অপ্টদখা 
সসই িেপ্টত ভাপ্টলা-খারাপ আর সতয-জমথযার মানদণ্ড সজৃির শুরু সথপ্টক আি 
পযেন্ত অপজরবজতেত আপ্টছ এবং সশষ সময় পযেন্ত এমনই থাকপ্টব। এই শােত 
মানদপ্টণ্ডর নজথপে, আল কুরআন অবতীণে িপ্টয়প্টছ সসই-না-সদখা িেত সথপ্টক। 
এই নজথপে তার মানদন্ি জনধোরপ্টণ মানুষ কী মপ্টন কপ্টর, তাপ্টদর কাপ্টছ নজন্দত বা 
জনজন্দত িওয়া জকংবা দুজনয়ার পজরবতেনশীল ধারার েজতপ্রকৃজতর মপ্টতা 
অজকজঞ্চৎকর জবষয়গুপ্টলাপ্টক সমাপ্টটই আমপ্টল সনয় না।  
 
আমার ভাই ও সবাপ্টনরা, এই িন্যই কুরআপ্টন বজণেত তাওিীপ্টদর মানদণ্ডপ্টক 
আাঁকপ্টড় ধরপ্টত সপপ্টর আপজন জনপ্টিপ্টক সবপ্টচপ্টয় সেল মপ্টন কপ্টরন। এই যপু্টেও 
সসই আদপ্টশের আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর বািক িপ্টত পারাটাপ্টক আপজন 
সবপ্টচপ্টয় মযোদাপণূে কাি জিসাপ্টব েণয কপ্টরন। আর এই আদশেই আপনাপ্টক 
তাগুপ্টতর সাপ্টথ আপস করা অথবা তাগুপ্টতর সামপ্টন মাথা নত করাপ্টক এই 
পজৃথবীর িীনতম অপমান জিপ্টসপ্টব জচনপ্টত সশখায়। আপনার হৃদয় িনজপ্রয়তা আর 
শবষজয়ক স্বাচ্ছপ্টন্দযর পপ্টরায়া না কপ্টরই এই আদপ্টশের উপর অটুট থাপ্টক। সকন? 
কারণ আপজন সয আদপ্টশের উপর চপ্টলন তা এমন এক িেৎ সথপ্টক আেত সযখাপ্টন 
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মলূযপ্টবাধ কখপ্টনা পজরবজতেত িয় না। তাই োপ্টয়ব তথা অদশৃয িেপ্টতর উপর 
জবোস আপনাপ্টক সসই অপজরবতেনীয় মানদপ্টণ্ডর মপ্টতাই দঢ়ৃপদ রাখপ্টব। 
রাতারাজত ধমেতযাে করা সয সমাপ্টি আধজুনকতায় পজরণত িপ্টয়প্টছ, আিপ্টকর সসই 
সমাপ্টি সরূা বাকারার এই আয়াতগুপ্টলা সযন আরও অথেবি িপ্টয় উপ্টঠপ্টছ। 
 
োপ্টয়প্টবর উপর দঢ়ৃ জবোস একিন মসুজলমপ্টক সািসী কপ্টর সতাপ্টল। সতযপ্টক 
সমনু্নত রাখপ্টত সস সযপ্টকাপ্টনা ঝুাঁজক জনপ্টতও প্রস্তুত থাপ্টক। এর উজ্জ্বল উদািরণ 
িপ্টচ্ছ বদর যপু্টদ্ধর সময় রাসলূলু্লাি  এর সসই দু‘আ- 
 
“মহ আল্লাহ ! এই িুদ্র দল েশদ আজ পিাশজত হয় ততব এই দুশনয়ায় আপনাি 
ইবাদাত কিাি আি মকউ থাকতব না।” 
 
সভপ্টব সদখনু সসই জদন মসুজলমপ্টদর জবপপ্টে প্রজতকূলতা এত তীি জছল – বযথেতা 
আর জবলজুপ্তর শঙ্কা এত সবজশ জছল সয ইসলাম জচরতপ্টর মপু্টছ যাওয়ার মপ্টতা 
অবস্থার সজৃি িপ্টয়জছল। অথচ এসব জকছু শুধ ুতাাঁপ্টদর সংকেপ্টকই আরও দঢ়ৃ কপ্টর 
তুপ্টলজছল। অতঃপর তাাঁরা জনঃশঙ্ক জচপ্টত্ত অগ্রসর িপ্টয়জছল। জনপ্টিপ্টক জিপ্টজ্ঞস 
করুন, কী তাাঁপ্টদরপ্টক এতটা ঝুাঁজক জনপ্টত উিদু্ধ কপ্টরজছল? কী তাাঁপ্টদর মপ্টন সািস 
সঞ্চার কপ্টরজছল? কীভাপ্টব তাাঁপ্টদর অন্তর এতটা দঢ়ৃতা লাভ কপ্টরজছল? আপজন 
অনুধাবন করপ্টবন সয, এই পজৃথবীপ্টত জিয়াশীল শজক্তগুপ্টলা সম্পপ্টকে তাাঁপ্টদর েভীর 
অন্তদ ৃেজি জছল। তাাঁরা িানপ্টতন সয োপ্টয়প্টবর িেত সথপ্টক এমন শজক্ত উপ্টন্মাজচত 
িপ্টত পাপ্টর এবং িপ্টব যা মানুপ্টষর পপ্টে কখপ্টনা কেনাও করা সম্ভব না। আল্লাহ র 
পে সথপ্টক সসই শজক্তর মাধযপ্টম সািাযয কখন আসপ্টব তা তারা জনজদেিভাপ্টব না 
িানপ্টলও তারা এটা িানপ্টতন সয, তা আসপ্টবই। আর তা এপ্টসজছলও। সিবা 
দাবাে (Heba Dabbagh) তার ‘Just Five Minutes’ গ্রপ্টন্থ (প:ৃ ৪৮-৪৯) তার 
মাপ্টয়র কারাবন্দী িীবপ্টনর অজভজ্ঞতা বণেনা কপ্টরন। কারাোপ্টর ওনাপ্টক ওনার 
সছপ্টলর বযাপাপ্টর জিজ্ঞাসাবাদ করা িপ্টয়জছল। সিবার মা এর উত্তপ্টর বপ্টলজছপ্টলন: 
“আজম সকবল এতটুকু িাজন সয, আজম তাপ্টক ঘর সথপ্টক মসজিদ আর মসজিদ 
সথপ্টক জবেজবদযালপ্টয় যাবার অভযাস কজরপ্টয় বড় কপ্টরজছ।” পরবতেীপ্টত 
কারাকমেকতো জিজ্ঞাসাবাদকারীপ্টক জনপ্টদেশ জদপ্টয় বপ্টলন, “এপ্টক জনযোতন করার 
বযবস্থা কর।” সিবার মা িবাপ্টব বপ্টলন সয, “কী আিযে! আজম সতামার মা’র 
বপ্টয়সী আর তুজম আমাপ্টক মারপ্টত চাও!” এরপর ওনাপ্টক একাকী বন্দী অবস্থায় 
রাখা িয়। তখন জতজন অকারপ্টণ তাপ্টক আটপ্টক রাখার বযাপাপ্টর কারাোপ্টরর 
ওয়াপ্টিেপ্টনর কাপ্টছ অজভপ্টযাে কপ্টরন। জতজন বপ্টলন: “আমাপ্টক কােি–কলম জদন। 
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আজম এই পপু্টরা জিজভশপ্টনর জবরুপ্টদ্ধ অজভপ্টযাে করব।” অজেসার উত্তপ্টর বপ্টল, 
“এটার অনুমজত সনই। আপনার অজভপ্টযাে কখপ্টনা কতৃেপপ্টের কাপ্টছ সপ াঁছপ্টব না। 
আর এটা আইপ্টনর পজরপন্থী।” পপ্টর সিবার মা বপ্টলন, “তপ্টব আজম একমাে 
আল্লাহ ’র কাপ্টছ আমার অজভপ্টযাে তুপ্টল ধরপ্টবা। জতজনই সপ্টবোত্তম জবচারক। আল্লাহ  
চান সতা একজদন তুজম আমার অবস্থাপ্টন থাকপ্টব জকনু্ত আমার মপ্টতা শধযে সতামার 
থাকপ্টব না।” সবান সিবা পপ্টর উপ্টল্লখ কপ্টরন সয: “একমাস বা দুইমাস পর আমরা 
সসই অজেসাপ্টরর মতুৃয সংবাদ পাই। সস সড়ক দুঘেটনায় মারা যায়। োজড়র 
জস্টয়াজরং তার সপপ্টট েুপ্টক জেপ্টয়জছল।” 
 
সুতরাং, অনুধাবন করুন সয, অদশৃয িেৎ আমাপ্টদর এই দশৃযমান পজৃথবীপ্টক 
জনয়ন্ত্রণ কপ্টর। জকনু্ত এর জবপরীত কখনও িয় না। এই জবোস আপনাপ্টক আরও 
দঢ়ৃপদ কপ্টর তুলপ্টব। দুজনয়ার সকাপ্টনা শজক্তই আপনার পপ্টথ বাধা িপ্টয় দাাঁড়াপ্টত 
পারপ্টব না। কারণ আপজন এর সচপ্টয়ও অপ্টনক সবজশ শজক্তশালী সত্তার কাপ্টছ আশ্রয় 
গ্রিণ কপ্টরপ্টছন। আর এই বাস্তবতায় আমাপ্টদরপ্টক শতভাে জবোসী িপ্টত িপ্টব। 

 
োপ্টয়প্টব জবোসী জিসাপ্টব আপজন আপাতদিৃ সযপ্টকাপ্টনা েজতপ্টক গ্রিণ করপ্টত 
সেম। বরং েজতটাপ্টক আপজন প্রাজপ্ত বপ্টল মপ্টন কপ্টরন। আপনার লাভ েজতর 
জিসাব আপনার আপ্টশপাপ্টশর মানুষপ্টদর সথপ্টক সম্পণূে আলাদা। তারা লাভ েজতর 
জিসাব কপ্টর টাকা আর সুস্থতার মদু্রায়। আর আপজন লাভ েজত পজরমাপ কপ্টরন 
দঢ়ৃতা আর আল্লাহ ’র সনু্তজির জভজত্তপ্টত। আপজন যতেণ আপনার নীজতর প্রজত সৎ 
থাকপ্টছন আর আল্লাহ ’র সনু্তজির সবগুপ্টলা শতে যথাযথভাপ্টব পালন করপ্টছন, 
ততেণ আসপ্টল আপনার েজত বলপ্টত জকছুই সনই। নীজতর সেপ্টে দুবেলতা আর 
শরী’আি লঙ্ঘনই আপনার জনকট সবপ্টচপ্টয় বড় েজত। বাজহ্যকভাপ্টব উিূদ যদু্ধ 
মসুজলমপ্টদর িন্য পরািয় মপ্টন িপ্টলও, প্রকৃতপপ্টে তা সয একজট জবিয় জছল সস 
জবষপ্টয় ইমাম ইবন আল-কাজয়যম তার ‘যাদ-উল-মাআদ’ গ্রপ্টন্থ প্রায় আট 
পষৃ্ঠাবযাপী জবশদ আপ্টলাচনা কপ্টরপ্টছন। মসুজলমপ্টদর বতেমান পজরজস্থজত সম্পপ্টকে 
যারা পজরষ্কার ধারণা লাভ করপ্টত চান, তাপ্টদর উজচত এই সলখাজট জনপ্টয় 
েভীরভাপ্টব জচন্তা ও জবপ্টেষণ করা। আমরা যজদ োপ্টয়প্টবর আদপ্টশের মানদণ্ড 
আমাপ্টদর লাভ–েজত জনধোরণ কজর তপ্টব এই দুজনয়ার সকাপ্টনা েজতই আর 
আমাপ্টদর কাপ্টছ েজত বপ্টল মপ্টন িপ্টব না, তা সস যত বড়ই সিাক না সকন। 
আমাপ্টদর ধমেপ্টক আিমণ করা িপ্টব, আমরা সিপ্টল বন্দী িব, আমাপ্টদর ভূজম 
আিান্ত িপ্টব, লটু করা িপ্টব। জকনু্ত এসব আমাপ্টদর পরাজিত করপ্টত পাপ্টর না 
কারণ এসবই এই দুজনয়ার সলনপ্টদন। জকনু্ত সসই অদশৃয িেপ্টত আমাপ্টদর 
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পরুস্কাপ্টরর খজতয়ান প্রস্তুজত, িান্নাপ্টত আমাপ্টদর িন্য জনমোণাধীন প্রাসাদসি 
অন্যান্য কমেচাঞ্চলয িয়-পরািপ্টয়র এক জভন্ন জচে অংকন কপ্টর। 
 
এই জচন্তাধারার উৎকৃি উদািরণ িপ্টচ্ছন আমাপ্টদর সবান আজেয়া জসজেকীর মা। 
সবান আজেয়া জসজেকী বছপ্টরর পর বছর এমন মানুষপ্টদর কাপ্টছ শারীজরক ও 
মানজসক জনযোতপ্টনর জশকার িপ্টয়প্টছন যারা নারী অজধকার জনপ্টয় আমাপ্টদর জদনরাত 
বকৃ্ততা সদয়। তাপ্টক প্রথপ্টম অপিরণ করা িয়। পপ্টর আপ্টমজরকার সোপন 
কারাোপ্টর আটপ্টক রাখা িয়। সন্তানপ্টদর কাছ সথপ্টক আলাদা করা িয়। তার প্রজত 
কৃত অতযাচাপ্টরর প্রমাণগুপ্টলাপ্টক তার সাপ্টথই জনজিি কপ্টর সদওয়ার আশায় তাপ্টক 
তলপ্টপপ্টট দুইবার গুজল করা িয়। আরও অপ্টনক অবণেনীয় অতযাচাপ্টরর জশকার 
িপ্টয়প্টছন আমাপ্টদর এই সবান। আর সবপ্টশপ্টষ তার জবরুপ্টদ্ধ এমন এক অবাস্তব 
অজভপ্টযাে আনা িয় যা তার শারীজরক অবস্থার আপ্টলাপ্টক চরম িাসযকর। এই 
নারীর প্রজত চালাপ্টনা জনযোতন আমাপ্টদর হৃদপ্টয়র অনুভূজতগুপ্টলাপ্টক জনবোক কপ্টর 
সদয়। এতদসপ্টিও তার সািসী মাপ্টয়র জচন্তাধারা োপ্টয়প্টবর প্রজত অজবচল জবোপ্টসর 
এক জনখুাঁত উদািরণ। আর এই জবোসই তাপ্টক আপাতদজৃির এই দুরবস্থাপ্টক 
জবিয় জিসাপ্টব গ্রিণ করার শজক্ত যজুেপ্টয়প্টছ। জতজন তার কন্যার প্রজত আনীত 
অজভপ্টযাে শুপ্টন প্রজতজিয়া বযক্ত কপ্টরন এইভাপ্টব: 

 

“এতজদন আজম খবুই অসুস্থ জছলাম। জবছানা সথপ্টক উঠপ্টত পারজছলাম না। 
জকনু্ত আমার সমপ্টয়র জবচাপ্টরর রায় শুপ্টন আজম সযন নতুন িীবন সপপ্টয়জছ। 
যজদ জবচারকরা মপ্টন কপ্টর থাপ্টক সয আজেয়ার পজরবাপ্টরর িন্য আিপ্টকর 
জদনজট একজট অন্ধকার জদন, তার মা রায় শুপ্টন অজ্ঞান িপ্টয় যাপ্টব, তপ্টব 
তারা সিপ্টন রাখকু আিপ্টকর সচপ্টয় খজুশর জদন আমার িীবপ্টন আর 
আপ্টসজন। আল্লাহ  এক আজেয়ার পজরবপ্টতে আি আমাপ্টক িািারটা পেু 
সন্তান জদপ্টয়প্টছন যারা প্রজতজদন আমাপ্টক সািাযয করার িন্য আমার 
দরিায় অপ্টপো কপ্টর।” 

 
সবপ্টশপ্টষ জতজন বপ্টলন: “একিন ম’ুজমপ্টনর লেণ এটাই সয সস আল্লাহ  ছাড়া আর 
কারও সামপ্টন মাথা নত কপ্টর না। সযইজদন আমরা আল্লাহ প্টক বাদ জদপ্টয় সকাপ্টনা 
সিৃ িীব অথবা বস্তুর করুণা জভো করব, সসইজদন আমরা ধ্বংস িপ্টয় যাপ্টবা।” 
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এটাই লাভ-েজতর প্রকৃত অথে। আর এটা োপ্টয়প্টবর মানদপ্টণ্ডর উপর প্রজতজষ্ঠত। 
এজট এই নের স্পশৃয িেপ্টতর উপর জনভের কপ্টর না। তাই োপ্টয়প্টবর উপর জবোস 
মসুজলম জিপ্টসপ্টব আমাপ্টদর িীবপ্টন অতযন্ত েভীর আর শজক্তশালী তাৎপযে বিন 
কপ্টর। 
 
শাজন্ত ও অনুগ্রি বজষেত সিাক মিুাম্মাদ  এর উপর। 
 
তাজরক সমিান্না,  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট, আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট, সসল #১০৮,  
েিপ্টরর পবূে মিূুপ্টতে জলজখত,  
শুিবার, ২৭ সশ সের, ১৪৩১/১২ই সেব্রুয়ারী, ২০১০। 
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কুরআি এবং আপতি (পবব ০২) 

 
সরূা বাকারা আয়াত ২১-২২ এ আল্লাহ  বপ্টলন:  

 
“মহ িানব িিাজ, মতািিা মতািাতদি মিই পালনকতবাি ইবাদত কি, 
শেশন মতািাতদি এবং মতািাতদি পবূববতবীতদি িশৃষ্ট কতিতিন, োতত 
মতািিা িতু্তাক্বী (ধিবভীরু) হও। শেশন মতািাতদি জন্য ভূশিতক শবিানা 
এবং আকািতক িাদস্বরূপ িাপন কতিতিন।”  

 
আপজন এই আয়াতগুপ্টলা সথপ্টক সয বযাপারটা বঝুপ্টত পারপ্টবন তা িপ্টলা, আপনার 
ঈমান দুবেল িপ্টয় পড়প্টল দ্রুত তা শজক্তশালী করার উপায় িপ্টলা দুপ্টটা জিজনপ্টসর 
জদপ্টক মপ্টনাজনপ্টবশ করা: আপজন এবং আপনার চারপাশ। সবজশ নয়, প্রজতজদন 
সকবল ১৫ জমজনট মপ্টনাপ্টযাে জদপ্টয় জনপ্টির শরীপ্টরর অঙ্গ-প্রতযপ্টঙ্গর জদপ্টক তাজকপ্টয় 
একটু ভাবনু। আপজন সদখপ্টবন আপনার জদপ্টনর বাজকটা আল্লাহ র কথা কৃতজ্ঞজচপ্টত্ত 
িরণ করপ্টত করপ্টত সকপ্টট যাপ্টব। 
 
অজতেুদ্র একজট শুিাণ ুআর একজট জিম্বাণরু সজম্মলপ্টন আমার আপনার এত বড় 
সদি েজঠত িপ্টয়প্টছ। সসই েুদ্র বস্তু সথপ্টক আমাপ্টদর িাড়, জশরা-উপজশরা, রক্ত-
কজণকা, মাংস, ত্বক ইতযাজদ অজস্তত্ব লাভ কপ্টরপ্টছ। সদপ্টির জভতপ্টরর অথবা 
বাইপ্টরর প্রপ্টতযকজট অপ্টঙ্গর স্ব-স্ব কাি সম্পাদপ্টনর িপ্টন্য প্রপ্টতযপ্টকর আলাদা 
আকৃজত, মাপ আর অবস্থান রপ্টয়প্টছ।  
 
সযমন আপনার সদপ্টির কংকাপ্টলর কথাই ভাবনু। এজট শক্ত িাড় জদপ্টয় েজঠত যার 
উৎপজত্তস্থল জছল সসই িমাট বাধা শুিাণ।ু আর সদখনু কীভাপ্টব এজট এখন 
আপনার সদপ্টির ভারবিন কপ্টর আপ্টছ। এর প্রপ্টতযকজট িাপ্টড়র েঠন ও কাি 
আলাদা। এপ্টদর সকাপ্টনাজট বড়, সকাপ্টনাজট সছাট। সকাপ্টনাজট লম্বা, সকাপ্টনাজট আবার 
খাপ্টটা। জকছু িাড় সোল, জকছু আপ্টছ োাঁপা। জকছু চওড়া, আবার কতগুজল সরু। 
সকাপ্টনাজট ভারী আবার জকছু আপ্টছ িালকা। জচন্তা করুন যজদ আপনার কংকাল 
সকবল একজট একক িাড় িারা েজঠত িপ্টতা তপ্টব আপজন নড়াচড়া করপ্টত পারপ্টতন 
না। তার বদপ্টল কপ্টয়কশ িাপ্টড়র সুসংেজঠত সমজি জদপ্টয় আল্লাহ  আপনার এই 
কংকাল বাজনপ্টয়প্টছন। এর প্রপ্টতযকজট িাড় একজট সুক্ষ্ণ সংপ্টযাপ্টের মাধযপ্টম একজট 
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আপ্টরকজটর সাপ্টথ সলপ্টে আপ্টছ। আর আপনার চলাপ্টেরায় প্রজতজট িাড় জনি জনি 
ভূজমকা পালন করপ্টছ। 

আপজন আপনার সদপ্টির শত শত সপশীগুপ্টলার কথাই একবার ভাবনু। এর 
প্রপ্টতযকজটপ্টত আপ্টছ মাংস, জশরা-উপজশরা আর সপশীবন্ধ। এপ্টদর প্রপ্টতযকজট জনজদেি 
স্থাপ্টন অবজস্থত। এপ্টদর রপ্টয়প্টছ জনজদেি কাি। দুই িিন এরও সবজশ সপশী সকবল 
সচাপ্টখর পাতা সখালা আর বপ্টন্ধর কাপ্টি জনপ্টয়াজিত আপ্টছ। যজদ এর সথপ্টক একজটও 
সপশী কম থাকত তপ্টব আমরা আর কখনও আমাপ্টদর সচাপ্টখর পাতা খলুপ্টত 
পারতাম না। সতমজন সদপ্টির প্রপ্টতযকজট সপশী সকাপ্টনা না সকাপ্টনাও অপ্টঙ্গর 
বযবিাপ্টর গুরুত্বপণূে ভূজমকা পালন করপ্টছ। সকাপ্টনা একজট সপশীর অনুপজস্থজত 
িয়প্টতা সসই অঙ্গটাপ্টকই অপ্টকপ্টিা কপ্টর সেলত। সচাপ্টখর পাতা সতা একজট জবিয়, 
কী জনাঁখতুভাপ্টব এজটপ্টক বসাপ্টনা িপ্টয়প্টছ আর তা আমাপ্টদর সচাখপ্টক ময়লা আর 
অজতজরক্ত আপ্টলা সথপ্টক রো করপ্টছ। 
 
সচাপ্টখর কথাই সভপ্টব সদখনু – সরজটনা, সোজভয়া-সসন্ট্রাজলস, অপজটক নাভে, 
সলেরা, জভজট্রয়াস জিউমার, সলন্স, আইজরস এবং কজনেয়া জনপ্টয় আমপ্টদর একজট 
সচাখ েজঠত। এসব জকছু একসাপ্টথ কাি করপ্টছ জবধায় আপজন এই সলখাগুপ্টলা 
পড়প্টত পারপ্টছন, আকাশ সদখপ্টছন, তারা উপপ্টভাে করপ্টছন, সমঘ, রে, োছপালা, 
প্রাণীিেৎ আরও কত কী সুন্দরভাপ্টব সদখপ্টত পারপ্টছন। আর এই সবজকছুই িপ্টচ্ছ 
আমাপ্টদর জচন্তা আর সচিা ছাড়াই। 
 
আপনার কাপ্টনর কথাও সভপ্টব সদখনু। কীভাপ্টব এজটপ্টক সুচারুরূপ্টপ নকশা করা 
িপ্টয়প্টছ। সয সকাপ্টনা আওয়াি এপ্টস আপনার কাপ্টনর জছপ্টদ্র প্রপ্টবশ করপ্টল আপনার 
কাপ্টনর পদো পযেন্ত সপ াঁপ্টছ যায় আর আপজন তা স্পি শুনপ্টত পান। 
 
জিহ্বার প্রজত সখয়াল করুন, একজট সপশী যা আপনার জচন্তা ও অনুভূজতপ্টক ভাষায় 
প্রকাশ করপ্টত সািাযয কপ্টর। সদখনু কী সুশঙৃ্খলভাপ্টব আপনার দাাঁতগুপ্টলা একজট 
আপ্টরকজটর পাপ্টশ বপ্টস আপনার মপু্টখর সস ন্দযেবধেন করপ্টছ। এই দাাঁতগুপ্টলার 
সকাপ্টনাজট কামড় সদয়, সকাপ্টনাজট জচপ্টবায়, সকাপ্টনাজট আবার গুপ্টড়া কপ্টর। প্রপ্টতযকজট 
দাাঁপ্টতরও জভন্ন জভন্ন কাি এবং উপ্টেশয ভাে কপ্টর সদওয়া আপ্টছ। আপনার সঠাট 
আপনার মখুপ্টক আটপ্টক রাপ্টখ, এপ্টক রে দান কপ্টর আর আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী 
প্রপ্টতযকজট শব্দ স্পিভাপ্টব উচ্চারপ্টণ সিায়তা কপ্টর। আল্লাহ  আপনার স্বরযন্ত্রপ্টক 
এমন ভাপ্টব বাজনপ্টয়প্টছন সয আপনার কন্ঠ জনঃসতৃ প্রপ্টতযকজট শব্দ সসই ধ্বজন বিন 
কপ্টর যা দুজনয়াপ্টত অনন্য। আর কারও সাপ্টথই তা জমপ্টল না। সশ্রাতা শুনামােই 
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বঝুপ্টত পাপ্টর সস কার কথা শুনপ্টছ। এসপ্টবর মাপ্টঝ আপ্টছ এক িজটল ও দীঘে 
পদ্ধজত আর জবিয় যা এখাপ্টন আপ্টলাচনা কপ্টর সশষ করা যাপ্টব না। 
 
আপনার িাপ্টতর জদপ্টক মপ্টনাজনপ্টবশ করুন আর ভাবনু কীভাপ্টব এজট কাি কপ্টর। 
আপনার িাপ্টতর তাল,ু পাাঁচজট আঙু্গল যাপ্টদর চারজট একজদপ্টক আর একজট অন্য 
জদপ্টক। বদৃ্ধাঙু্গজল অন্য জদপ্টক িওয়াপ্টত এজট সব আঙু্গপ্টল স্পশে করপ্টত পাপ্টর। অন্য 
আর সকাপ্টনা উপাপ্টয় বানাপ্টল িাত আমরা এইভাপ্টব বযবিার করপ্টত পারতাম না। 
কেনা করুন যজদ পাাঁচজট আঙু্গল একই পাপ্টশ থাকত! তপ্টব আপনার পপ্টে একজট 
বাকযও সলখা সম্ভবপর িপ্টতা না। 
 
তারপর আপনার নপ্টখর মপ্টতা তুচ্ছ একজট জিজনপ্টসর জদপ্টক নির জদন। এজট 
আপনার আঙু্গপ্টলর সস ন্দযে বজৃদ্ধ কপ্টর। আপনাপ্টক অপ্টনক জকছু ধরপ্টত সিায়তা 
কপ্টর যা আপজন অন্যভাপ্টব ধরপ্টত পারপ্টতন না। এত সামান্য একজট জিজনস নখ যা 
িয়ত আপনার মপ্টনাপ্টযাে আকৃি কপ্টর না। অথচ এজট না থাকপ্টল িয়প্টতা আপজন 
অসিায় িপ্টয় পড়প্টতন। 
 
এসব অতযািযে বস্তুর সমন্বপ্টয় আপনার সদি েজঠত িপ্টয়প্টছ। অথচ এর মপূ্টল জছল 
সকবল একজবন্দু আণবুীেজণক িমাট বাধা তরলকণা। এসব জমপ্টলই আপজন। আর 
আপজন এই পজৃথবীর সকাজট সকাজট মানুপ্টষর মাপ্টঝ একিন মাে। আর মানুষ এই 
পজৃথবীর অসংখয প্রিাজতর িীপ্টবর মাপ্টঝ একজট মাে। আর এই পজৃথবী সপূ্টযের 
চারপাপ্টশ প্রদজেণরত গ্রপ্টির মাপ্টঝ একজট মাে! আর সযূে শত সকাজট ছায়াপপ্টথর 
মাপ্টঝ একজটপ্টত অবজস্থত নেণয এক নেে মাে! আর জবিয়কর এই জবেিেপ্টতর 
তারকাপ্টদর অনন্যতার সারাংশ তুপ্টল ধরাও জবশাল এক কজঠন কাি। এসব জকছু 
উপ্টেশযিীন, শদবিপ্টম সংঘজটত সকাপ্টনা প্রাকৃজতক ঘটনা িপ্টত পাপ্টর না। 
 
এসব জকছুই সজৃিকতো মিান আল্লাহ ’র প্রয়াসিীন সজৃি। সরূা বাকারার এই দুইজট 
আয়াপ্টত আল্লাহ  আমাপ্টদরপ্টক দুইজট বযাপাপ্টর জচন্তা করপ্টত বপ্টলপ্টছন:  
 
১) জনপ্টিপ্টদর জনপ্টয় এবং  
২) জনপ্টিপ্টদর চারপাশ জনপ্টয়।  
 
এপ্টত কপ্টর আল্লাহ ’র ইবাদাপ্টত আমাপ্টদর মন জনজবি িপ্টব।  
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“মহ িানব িিাজ, মতািিা মতািাতদি মিই পালনকতবাি ইবাদত কি, 
শেশন মতািাতদি এবং মতািাতদি পবূববতবীতদি িশৃষ্ট কতিতিন, োতত 
মতািিা িতু্তাক্বী (ধিবভীরু) হও। শেশন মতািাতদি জন্য ভূশিতক শবিানা 
এবং আকািতক িাদ স্বরূপ িাপন কতিতিন।”  

সুতরাং যখন জনপ্টির মপ্টধয ঈমান-আমপ্টল দুবেলতা অনুভূত িপ্টব, ইবাদাপ্টত শজক্ত 
ও জমিতা পাপ্টবন না তখন জনপ্টির সদপ্টির কথা ভাবনু অথবা সকাপ্টনা এযানাটজম 
বই খপু্টল সদখনু, মিাকপ্টশর ছজব সদপ্টখ ভাবনু অথবা সচাখ বন্ধ কপ্টর আল্লাহ ’র 
বড়ত্ব জনপ্টয় জচন্তা করুন। 
 
 
তাজরক সমিান্না,  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট,  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট, সসল #১০৮। 
মঙ্গলবার ১৬ ই রজব-উল-আউয়াল ১৪৩১/২রা মাচে, ২০১০। 
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কুরআি এবং আপতি (পবব ০৩) 

 
সরূা বাকারা আয়াত ৬১, আল্লাহ  বনী ইসরাঈলপ্টদর উপ্টেশয কপ্টর বপ্টলন,  
  

“(স্মিণ কতিা) েখন মতািিা বলতল, মহ িিূা! (প্রশতশদন) একই 
ধিতনি খাবাতিি ওপি আিিা শকিুততই (আি) সধেবধািণ কিতত পাশি 
না, তুশি আিাতদি পি মথতক মতািাি িতবি শনকি প্রাথবনা কি, শতশন 
মেন আিাতদি জন্য এিন খাদযদ্রতবযি বযবিা কতিন ো জশিন মথতক 
উৎপন্ন হয়, মেিন তশিতিকাশি, মপয়াজ, িসুন, গি, ভুট্টা, ডাল। শতশন 
বলতলন, মতািিা শক (আল্লাহ ি পািাতনা) এ উৎকৃষ্ট শজশনতিি িাতথ 
একশি তুচ্ছ (ধিতনি) শজশনিতক বদতল শনতত চাও? (েশদ তাই হয়) 
তাহতল মতািিা অন্য মকাতনা িহতি মনতি োও, মিখাতন মতািিা ো 
কািনা কিতিা তা পাতব, (আল্লাহ  তা‘আলাি আতদি অিান্য কিাি 
িতল) মিে পেবন্ত অপিান ও দাশিদ্রয তাতদি ওপি মিতয় মগল; ...” 

  
সকান সোষ্ঠী বা িাজত দীঘেজদন যাবৎ অন্যায়-অজবচার এর জশকার িপ্টত িপ্টত 
একসময় সসই অবস্থায় অভযস্ত িপ্টয় যায়। আর এই পজরজস্থজত যজদ দীঘোজয়ত িয় 
তপ্টব এই িীনম্মন্যতার গ্লাজন তাপ্টদর অন্তরপ্টক েভীরভাপ্টব আচ্ছন্ন কপ্টর সেপ্টল। 
 
জের‘আউপ্টনর অতযাচার এবং অনাচার বনী ইসরাঈপ্টলর মন-মননপ্টক েভীরভাপ্টব 
েজতগ্রস্ত কপ্টরজছল এবং তাপ্টদর চজরপ্টে দাসপ্টত্বর বীি বপন কপ্টরজছল। আল্লাহ  
মসূাপ্টক  বনী ইসরাঈলপ্টদর রো কপ্টর জমশর সথপ্টক সবর কপ্টর জনপ্টয় আসার 
দাজয়ত্ব জদপ্টয়জছপ্টলন। এর উপ্টেশয জছল বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়প্টক দাসপ্টত্বর লািনা 
সথপ্টক পজরোণ সদওয়া এবং সম্মাজনত ও সে রবময় এক িাজতপ্টত পজরণত করা। 
জকনু্ত জমশর তযাে কপ্টর জকছু দূর যাওয়ার পরই তারা োন্ত আর েুধাতে িপ্টয় পপ্টড়। 
তখন তারা মসূাপ্টক  সদাষাপ্টরাপ করপ্টত লােপ্টলা। এপ্টোিাস ১৬:৩ এ আপ্টছ 
সয, তারা মসূা  এবং িারুন সক বপ্টলজছল,  
  

“িায়! যজদ আমরা সকবল জমশপ্টর আমাপ্টদর প্রভুর িাপ্টত জনিত িপ্টত সম্মত 
িতাম, সসখাপ্টন আমরা মাংপ্টসর পাপ্টের পাপ্টশ বপ্টস থাকতাম আর 
ইচ্ছামপ্টতা রুজট সখপ্টত পারতাম; জকনু্ত সতামরা আমাপ্টদরপ্টক এই জবরান 
এলাকায় এপ্টন মতুৃযমপু্টখ সঠপ্টল জদচ্ছ”। 
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একটা বড় জবপপ্টদর িাত সথপ্টক রো পাওয়ার পরও এরকম একজট অবস্থায় তারা 
আরও নানা রকম খাদয উপকরণ সচপ্টয় আল্লাহ র কাপ্টছ অজভপ্টযাে করজছল! সসই 
কথাই সরূা বাকারার এই আয়াতজটপ্টত বলা িপ্টয়প্টছ। জমশপ্টর কজঠন দুদেশা সভাে 
করা সপ্টিও সকবল এইসব দুজনয়াবী সভাপ্টের সামগ্রীর িন্য তারা সসই অতীত 
িীবপ্টনর কথা সভপ্টব আপ্টেপ করজছল! এছাড়াও যখন মসূা  আল্লাহ র সাপ্টথ 
কথা বলপ্টত কপ্টয়কজদপ্টনর িন্য তাপ্টদর সছপ্টড় জেপ্টয়জছপ্টলন, তখন তারা তাপ্টদর 
কাপ্টছ সজঞ্চত জের‘আউপ্টনর অলংকারগুপ্টলা জদপ্টয় স্বপ্টণের বাছুর জনমোণ কপ্টর তার 
ইবাদাত করা আরম্ভ কপ্টর সদয়! তাপ্টদর মপ্টন তাপ্টদর জমপ্টথয প্রভুপ্টদর ভজক্ত 
এতটাই তীি জছল, সয তারা আেজরক অপ্টথেই সসই প্রভুপ্টদর দাপ্টস পজরণত 
িপ্টয়জছল। 
  
অথোৎ বাহ্যত মকু্ত িপ্টলও বনী ইসরাঈল িাজত িীনম্মন্যতা ও মানজসক দাসপ্টত্বর 
সবড়ািাপ্টল আবদ্ধ জছল। আর এই দাসত্ব এমন মারাত্মক পযোপ্টয়র জছল সয, যখন 
তাপ্টদরপ্টক প্রজতশ্রুত সিরুযাপ্টলপ্টম প্রপ্টবশ করপ্টত বলা িপ্টলা তখন তারা উত্তপ্টর 
মসূা  সক বপ্টল বপ্টস, “তুজম আর সতামার প্রজতপালক জেপ্টয় যদু্ধ কর, আমরা 
এখাপ্টনই বপ্টস থাকব।” তাপ্টদর আত্মসম্মানপ্টবাধ বপ্টল জকছুই অবজশি জছল না।  
  
সয বযজক্ত, সোজষ্ঠ বা িাজত দীঘেজদন ধপ্টর অজবচার, অন্যায় আর পরািপ্টয়র জশকার 
িপ্টয় আসপ্টছ তাপ্টদরপ্টক পনুরুজ্জীজবত করার প্রথম পদপ্টেপ িপ্টলা তাপ্টদর মপ্টধয 
মকু্ত, স্বাধীন এবং মযোদাজভজত্তক গুণাবজল আর মানজসকতার উপ্টন্মষ ঘটাপ্টনা, 
সযটাপ্টক আমরা বপ্টল থাজক “িার-না-মানা-মানজসকতা”। জিতীয় ধাপ্টপ আসপ্টব 
জ্ঞান অিেন, এ ধাপ্টপ সািসী বযজক্তপ্টত্বর মাপ্টঝ শরী‘আির জ্ঞাপ্টনর উপ্টন্মষ ঘটাপ্টত 
িপ্টব এবং তারপপ্টরর ধাপ্টপ আসপ্টব সস জ্ঞাপ্টনর প্রপ্টয়াে। অজ্ঞতা এবং 
জবপথোমীতাই সকবল আমাপ্টদর একমাে সমসযা নয়। আি আমরা অপ্টনক দা’ঈ 
আর ইমামপ্টদর সদজখ যারা অপ্টনক জশজেত এবং সুন্নাির উপর অপ্টনক জ্ঞান রাপ্টখন 
অথচ তাপ্টদর মাপ্টঝ জক সযন একটা সনই। 
  
একিন মানুষ সয আদশে বা জবোসই গ্রিণ করুক বা সস অনুসাপ্টর িীবনযাপন 
করুক না সকন, তার পপ্টে জবিয়কর জকছু কপ্টর সদখাপ্টনা সম্ভব িয় তখনই, যখন 
সস শারীজরক ও মানজসক উভয়বলপ্টয় মকু্ত আর স্বাধীন থাপ্টক। আমাপ্টদর এই 
সতযজট অনুধাবন করপ্টত িপ্টব। পজৃথবীপ্টত এই পদ্ধজতপ্টতই সেলতা আপ্টস। সুতরাং 
বনী ইসরাঈপ্টলর িন্য এবং অনুরূপভাপ্টব আমাপ্টদর িন্যও প্রথম লেয - জ্ঞানািেন 
অথবা ইবাদাপ্টত জনমগ্ন িওয়া নয়। বরং আমাপ্টদর প্রথম করণীয় িপ্টচ্ছ একিন 
সজতযকার মানুষ জিপ্টসপ্টব প্রজতজষ্ঠত িওয়া। জনপ্টির মযোদা অনুধাবন করা। 
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জনপ্টিপ্টদরপ্টক মনস্তাজিক দাসত্ব সথপ্টক মকু্ত করা। ইসলাপ্টমর মাপ্টঝ িীবন খুাঁপ্টি 
পাওয়ার লেণ মলূত এগুপ্টলাই- দুবেলতা আর িীনম্মন্যতা িজটপ্টয় সশ প্টযের সাপ্টথ 
উপ্টঠ দাাঁজড়প্টয় আত্মসম্মানপ্টবাধপ্টক িাগ্রত করা। অন্যথায় আমরা শুধইু চলমান 
লাশ। 
  
অতএব আমাপ্টদর প্রথম সমসযা এবং তার প্রথম সমাধান িওয়া উজচত এই 
আভযন্তরীণ পজরবতেপ্টনর মাধযপ্টম। (প্রাজতষ্ঠাজনক) অজ্ঞতা, সে ণ জবষপ্টয় জবচুযজত, 
ঐপ্টকযর অভাব ইতযাজদ মসুজলম উম্মাির বড় বড় সমসযা জঠকই জকনু্ত সম জলক 
সমসযা নয়। আমাপ্টদরপ্টক অবশযই এপ্টকবাপ্টর প্রাথজমক, সাবেিনীন ও িীবনঘজনষ্ঠ 
জবষয়গুপ্টলা সথপ্টক আরম্ভ করপ্টত িপ্টব। নতুবা সজতযকাপ্টরর দা’ওয়াি কাযেিম এবং 
মসুজলম জিপ্টসপ্টব িীবনযাপপ্টনর সেপ্টে আমরা খবু সবজশদূর সযপ্টত পারপ্টবা না। 
বনী ইসরাঈপ্টলর মানুপ্টষরা আল্লাহ প্টক জবোস করত, ইবাদাত করত। জকনু্ত 
মানজসকভাপ্টব তারা তাপ্টদর পরুাতন প্রভুপ্টদর সোলাজম সথপ্টক মকু্ত িপ্টত পাপ্টরজন। 
তাই স্বাধীন িীবপ্টনর সম্মানিনক েুৎজপপাসার সচপ্টয় অপমানিনক দাসপ্টত্বর 
সাপ্টথ আসা উজচ্ছি ভাপ্টলা খাবারপ্টকই তারা সশ্রয় মপ্টন করা শুরু কপ্টর। 
  
তাজরক সমিান্না,  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট,  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট, সসল #১০৮,  
বধুবার, ১৭ ই রজব-উল-আওয়াল, ১৪৩১ জিিজর,  
৩রা মাচে, ২০১০। 
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কুরআি এবং আপতি (পবব ০৪) 

 
সরূা বাকারা আয়াত ৭৯ এ আল্লাহ  বপ্টলন,  
 

“অতএব তাতদি জন্য আিতিাি! োিা শনজ হাতত শকতাব মলতখ এবং 
বতল এশি আল্লাহ ি পি মথতক অবতীণব–োতত তািা এি শবশনিতয় 
িািান্য অথব গ্রহণ কিতত পাতি। অতএব তাতদি প্রশত আতিপ, তাতদি 
হাততি মলখাি জন্য এবং তাতদি প্রশত আতিপ, তাতদি উপাজবতনি 
জন্য।”  

 
পজৃথবীর অপ্টনক ধপ্টমের ঐশী বাণীই মানুষ কাাঁটাপ্টছড়া কপ্টর জবকৃত কপ্টরপ্টছ। এজট 
একজট জচরাচজরত ঘটনা এবং ইজতিাপ্টস অপ্টনক আপ্টে সথপ্টকই ঘপ্টট আসপ্টছ। আর 
এর েপ্টল ধপ্টমের ভাবমজূতেপ্টত বযাপক ধ্বস সনপ্টমপ্টছ, রপ্টটপ্টছ দুনোম। পজিপ্টম ধমেীয় 
জচন্তাধারা আর জবজ্ঞাপ্টনর মাপ্টঝ সয প্রকট িন্দ্ব জবদযমান, এজট তার একজট উৎকৃি 
উদািরণ।  
 
প্রকৃজতপিূাজর সরামান সাম্রাপ্টিয জিিধপ্টমের অনুপ্রপ্টবশ ঘপ্টট চতুথে শতাব্দীপ্টত। 
জিিধপ্টমের প্রকৃত একত্ববাপ্টদর জশো িারা সপ ত্তজলক সরামানপ্টদর প্রভাজবত করার 
পজরবপ্টতে জিিধমে জনপ্টিই সপ ত্তজলকপ্টদর রীজত িারা প্রভাজবত িপ্টয় েজতগ্রস্ত িয়। 
একিন সরামান সম্রাট জিপ্টসপ্টব কন্সটানটাইন, জিিান আর সরামানপ্টদর ধমেীয় 
জবোসপ্টক জমজশ্রত কপ্টর এক সংকর ভাবধারার প্রচলন কপ্টর। েলােল, আিপ্টকর 
জবকৃত জিিধমে। এই জবকৃত জিিধমেই পপু্টরা ইউপ্টরাপ িপু্টড় একচ্ছে আজধপতয 
জবস্তার কপ্টর আপ্টছ। পপু্টরা মধযযেু ধপ্টর “জিিধপ্টমের” এই রূপ্টপর আড়াপ্টল 
কযাথজলক চাচে ইউপ্টরাপ্টপ মানুপ্টষর সামজগ্রক িীবনযাো একপ্টচজটয়াভাপ্টব জনয়ন্ত্রণ 
করপ্টতা। এর েপ্টল বাইপ্টবপ্টলর বযাখযায় সপাপ্টপর জসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বপ্টল েিৃীত িয় 
এবং সস জিপ্টসপ্টব সপাপ িপ্টয় ওপ্টঠন রাপ্টের ধমেীয় এবং রািননজতক িীবপ্টন সবেময় 
েমতার অজধকারী। জিিধপ্টমের জকতাপ্টবর বাণী নয়, বরং সপাপ্টপর বযাখযাই জছল 
সমস্ত ধমেীয়, শবষজয়ক এবং শবজ্ঞাজনক জ্ঞাপ্টনর উৎস।  
 
েপ্টল, ১৫শ’ শতপ্টকর জদপ্টক, কযাথজলক চাপ্টচের জবরুপ্টদ্ধ আপ্টন্দালন েপ্টড় উপ্টঠ। এই 
“সপ্রাপ্টটস্ট” বা প্রজতবাপ্টদর মলূ আপজত্ত জছল জেতিবাদ(trinity), পাপ 
স্বীকার(confession) ইতযাজদ ধারণা। এগুপ্টলা প্রকৃত জিিধপ্টমের অংশ নয়। মাজটেন 
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লথুার, সকলজভন প্রমখু বযজক্তবেে সয সংস্কার নীজতমালা প্রস্তাব কপ্টরন তাপ্টত 
তৎকালীন প্রচজলত জিিধপ্টমের অপ্টনক রীজতনীজতর জবপ্টরাজধতা করা িয়। ঐেজরক 
বাণীর বযাখযায় সপাপ্টপর একপ্টচজটয়া আজধপপ্টতযর উপর অস্বীকৃজত জ্ঞাপন করা িয়। 
আরও জকছু জবষয় সযমন জেতিবাদ বা জট্রজনজট (trinity)সকও বাজতল সঘাষণা করা 
িয়। এই জেতিবাদ রাসলূ ঈসা  এর আনীত জশোর পজরপন্থী। এই পযোপ্টয়ই 
সরামান কযাথজলক চাচে সথপ্টক জভন্ন মতাদশেী নতুন আপ্টরক ভাবধারার জিিান চাপ্টচের 
আজবভোব িয়। যার নাম “সপ্রাপ্টটস্টযান্ট চাচে” (ইংপ্টরজি ‘protest’ শব্দ সথপ্টক 
উদূ্ভত)। এজট জছল জযশুর ( ঈসা  ) প্রকৃত জশো জবকৃত করার প্রাথজমক 
পজরণাম।  
 
এ ঘটনার দু’শ বছর পর আমরা সদখপ্টত পাই সয, চাপ্টচের পে সথপ্টক সিারপবূেক 
চাজপপ্টয় সদয়া, বাপ্টনায়াট, ভ্রান্ত আর ভ্রমাত্মক শবজ্ঞাজনক জশোর জবরুপ্টদ্ধ জবপ্টদ্রাি 
দানা সবাঁপ্টধপ্টছ। কযাথজলক চাচে তার জশোর সাপ্টথ জবপ্টরাধপণূে শবজ্ঞাজনক উদ্ভাবনপ্টক 
সজিংসভাপ্টব দমন করপ্টত সচিা কপ্টর। এইসব জকছুই করা িপ্টতা ধপ্টমের সদািাই 
জদপ্টয়। শবজ্ঞাজনক জবজভন্ন জবষয়াজদপ্টত চাপ্টচের জসদ্ধান্ত জনপ্টয় প্রে সতালায় 
সজতযকাপ্টরর অনুসজন্ধৎসু মপ্টনর অজধকারী জবজ্ঞানী আর দাশেজনকপ্টদর চাপ্টচের 
সতাপ্টপর মপু্টখ পড়প্টত িয়। বাড়প্টত থাপ্টক চাচে এবং জবজ্ঞাপ্টনর ঐজতিাজসক সংঘাত। 
এই নপ্টভম্বপ্টর (২০১০) লন্িপ্টনর রয়যাল সসাসাইজট প্রজতষ্ঠার ৩৫০ বছর পণূে িপ্টলা। 
প্রায় বাপ্টরািপ্টনর মপ্টতা জবজভন্ন জবষপ্টয়র জবজ্ঞানীরা এক িপ্টয় এজট প্রজতষ্ঠা 
কপ্টরজছল। শবজ্ঞাজনক েপ্টবষণা পদ্ধজত প্রণয়প্টনর কৃজতত্ব এপ্টদরপ্টক সদওয়া িয়। 
পজিমা জবপ্টে এরাই শবজ্ঞাজনক প্রকাশনা সবর করা, পরস্পপ্টরর েপ্টবষণা পরীো-
জনরীো করা(peer review) আর পজরকজেত জবপ্টেষণ করার প্রজিয়া শুরু 
কপ্টরন। আি পজিমা জবে এজটপ্টক আধজুনক জবজ্ঞাপ্টনর সজূতকাোর জিপ্টসপ্টব কৃজতত্ব 
জদপ্টয় থাপ্টক। সখয়াল করার বযাপার িপ্টলা, এই উপ্টদযােপ্টক চাপ্টচের প্রচজলত জশোর 
প্রজত চযাপ্টলঞ্জ জিসাপ্টব সদখা িপ্টয় থাপ্টক। পরবতেীপ্টত এটাপ্টক বযাপক পজরসপ্টর 
“ধপ্টমের” জবরুপ্টদ্ধই চযাপ্টলঞ্জ জিসাপ্টব সদখা িয়।  
 
সপ্তদশ শতাব্দীপ্টত সদখা সেল চাপ্টচের একচ্ছে আজধপতয খবে িপ্টত চপ্টলপ্টছ। এর 
মলূ কারণ জছল, বস্তুিেৎ সম্পপ্টকে চাপ্টচের জভজত্তিীন জবচার জবপ্টেষণ এবং সস 
জবচার-জবপ্টেষণ চাপাপ্টনার লপ্টেয তাপ্টদর অন্যায়ভাপ্টব বল প্রপ্টয়াে। ঈসা  
আনীত জবশুদ্ধ তাওিীদবাদী জশোপ্টক নি কপ্টর সেলার কারপ্টণই ঘটনা এতদূর 
েজড়প্টয়জছল। এপ্টত কপ্টর ইউপ্টরাপ্টপর দাশেজনক সমাপ্টি ধমে একজট জবতজকেত জবষপ্টয় 
পজরণত িয়।  
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অিাদশ শতাব্দীর মাঝামাজঝ সময় সথপ্টক মানুষ ধমেপ্টক যজুক্ত জদপ্টয় জবপ্টেষণ করা 
আরম্ভ করপ্টলা। অথচ পপূ্টবে যজুক্ত জছল ধপ্টমের অধীন আর চাপ্টচের কতৃেত্ব জছল 
প্রোতীত। এ অবস্থায় জ্ঞাপ্টনর উৎস আর পথজনপ্টদেজশকা জিপ্টসপ্টব যজুক্ত আর 
বাস্তবসম্মত বযাখযা সবোজধক গুরুত্ব সপপ্টত শুরু কপ্টর। রােনীজত, আইন, জশিাচার 
এমনজক ধমেীয় জ্ঞাপ্টনর উৎস জিপ্টসপ্টবও মানুষ ধপ্টমের বদপ্টল যজুক্তপ্টক সবপ্টছ সনয়। 
এইসব “জ্ঞান” মলূত জছল দাশেজনকপ্টদর জচন্তাধারার প্রজতেলন। এই যেু 
ইজতিাপ্টস আপ্টলাকপ্রাজপ্তর যেু, মানবতার যেু, সদবপ্টত্বর যেু নাপ্টম পজরজচত। হ্যাাঁ, 
সদবপ্টত্বর যেু এইিন্য সয দাশেজনকরা “বজুদ্ধ” আর “যজুক্ত” সক ঈেপ্টরর সমকে বা 
তার সচপ্টয়ও বড় মপ্টন করত। তাপ্টদর কাপ্টছ ঈের জছপ্টলন এক বজিরােত সত্তা। 
এই দুজনয়ার কাযেকলাপ্টপর বযাপাপ্টর তার সকাপ্টনা অজধকার বা সযােসেূও সনই। 
তারা মানুষপ্টক জশো জদত সয, সকল আজধপতয “সমধা”র এবং একমাে 
সমধাশজক্তর। তাপ্টদর মলূ লেয জছল ধমেপ্টক কতৃেপ্টত্বর আসন সথপ্টক িটাপ্টনা। চাপ্টচের 
দূজষত জশোর েপ্টল ধমে, রােনীজত ও জবজ্ঞাপ্টনর সেপ্টে ইউপ্টরাপীয় িীবপ্টনর সয 
সবিাল দশা িপ্টয়জছল, তা সথপ্টক পজরোণ সপপ্টতই তারা এ লেয অিেপ্টন সপ্টচি 
িয়।  
 
ঊনজবংশ শতাব্দীপ্টত এই ভাবধারার নতুন জববতেন ঘপ্টট। এই পযোপ্টয় এপ্টস এক 
সশ্রজণর মানুষ মপ্টন করপ্টলা সয ধমেপ্টক িীবপ্টনর নানা সেে সথপ্টক জনবোজসত করার 
সচিায় “আপ্টলাকপ্রাজপ্তর যেু (Age of enlightenment)” যতটুকু অগ্রসর িপ্টয়প্টছ 
তা যপ্টথি নয়। সখয়াল করুন, এর আে পযেন্ত দাশেজনপ্টকরা কখপ্টনা ধমেপ্টক 
পপু্টরাপজুর প্রতযাখযান কপ্টরজন। তারা ধমেপ্টক যজুক্ত জদপ্টয় জবচার কপ্টর গ্রিণ করপ্টত 
সম্মত িপ্টয়জছল। তারা সচপ্টয়জছল যজুক্ত এবং বাস্তবসম্মত জ্ঞাপ্টনর আপ্টলাপ্টক ধমেসি 
অন্য সকল জ্ঞান জবচার করা িপ্টব। জকনু্ত নব উদ্ভাজবত এই জচন্তাধারা অনুভব করা 
যায় না এমন সকল জকছুপ্টক অস্বীকার করপ্টলা। যা সদখা যায় না তার অজস্তত্ব সমপ্টন 
জনপ্টত তারা রািী নয়। অবস্থা এমন দাাঁড়াপ্টলা সয ধমেপ্টক সকবল জনবোজসতই করা 
িপ্টলা না বরং এপ্টক সমপূ্টল উৎপাটপ্টনর সচিা শুরু িপ্টলা। মানুপ্টষর স্বভাবেত 
বজুদ্ধবজৃত্ত, সিিাত যজুক্ত এবং মলূযপ্টবাধ সলাপ সপপ্টত থাকপ্টলা। সসখাপ্টন িায়ো 
কপ্টর জনল প্রকৃজতেত আর শিজবক প্রবজৃত্ত। নব উদ্ভাজবত এই বস্তুবাদী দশেন 
অনুযায়ী, যা বাহ্যত সদখা যায় না তার সবই সধাাঁকা। কাযেত, এই সময়কাপ্টলই 
জবজ্ঞানপ্টক প্রকাশযভাপ্টব ধপ্টমের (মলূত, কযাথজলক চাচে) জবরুপ্টদ্ধ িাজতয়ার জিপ্টসপ্টব 
বযবিার করা িপ্টয়জছল। আবাপ্টরা মপ্টন কজরপ্টয় সদই, চাচে কতৃেক ধপ্টমের জবকৃজত 
সাধন, নতুন তি সংপ্টযািন এবং এগুপ্টলাপ্টক ইউপ্টরাপ্টপর মানুপ্টষর উপর 
সিারপবূেক চাজপপ্টয় সদয়ার েপ্টলই এমনজট িপ্টয়জছল। বযাপারটা জকনু্ত এমন নয় সয, 
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শবজ্ঞাজনক প্রমাণ থাকার কারপ্টণ িারউইন আল্লাহ প্টক মানুষ সজৃির কৃজতত্ব জদপ্টত 
অস্বীকার কপ্টরজছল। আমার মপ্টন পপ্টড়, কপ্টলপ্টি আমাপ্টদর “সাংস্কজৃতক নতৃি” 
জবষয়জট পড়াপ্টনা িয়। সসই োপ্টস আজম সিপ্টন খবু অবাক িপ্টয়জছলাম সয, বানর 
সথপ্টক মানুপ্টষ রূপান্তর কখন কীভাপ্টব িপ্টয়জছল সস বযাপাপ্টর িারউইন সকাপ্টনারকম 
তি দাাঁড় করায়জন। বরং তার মলূ উপ্টেশয জছল চাপ্টচের জবপ্টরাজধতা করা।  
 
১৬৩৬ সাপ্টল আপ্টমজরকার মযাসাচুপ্টসটপ্টস, জিিান জমশনাজরপ্টদর প্রজশেণ সদওয়ার 
িন্য িাভোিে ইউজনভাজসেজট স্থাপন করা িপ্টয়জছল। আর আিপ্টক যজদ সকউ 
গুরুত্বসিকাপ্টর ধমেজশোর োস করপ্টত চায় তপ্টব তাপ্টক অপ্টনক দূর সিাঁপ্টট জনিেন 
আর আলাদা একটা ধমেীয় সু্কপ্টল সযপ্টত িয়। অথচ দু’শ বছপ্টররও সবজশ সময় 
পযেন্ত এর মলূমন্ত্র জছল ‘Christ et Ecclesiae’ (জযশু এবং েীিোর উপ্টেপ্টশয)। 
১৮৪৩ সাপ্টল এই মলূমন্ত্র পজরবতেন কপ্টর রাখা িয় ‘Veritas’ (সতয)।  
 
এভাপ্টবই ধপ্টমের (জবপ্টশষভাপ্টব পজিমা ধযানধারণায়) সাপ্টথ জবজ্ঞাপ্টনর বযবধান আর 
সংঘাত বাড়প্টত থাপ্টক। এসবই জছল চাচে কতৃেক কপ্টয়ক শতাব্দীবযাপী ধমে জবকৃজতর 
প্রতযে েল। অতএব, সমস্ত প্রশংসা একমাে আল্লাহ র িন্য। জতজন সশষ অবতীণে 
আসমানী জকতাব কুরআনপ্টক অপজরবতেনীয় সরপ্টখপ্টছন। উপরনু্ত, শবজ্ঞাজনকভাপ্টব 
স্বীকৃত জবষয়াবলী আর ইসলাপ্টমর মপ্টধয সকাপ্টনা অসঙ্গজত সনই।  
 
 
তাজরক সমিান্না,  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট,  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট, সসল #১০৮।  
তাজরখ: সসামবার, ২০সশ রজবউস-সাজন ১৪৩১ জিিজর/৫ই এজপ্রল, ২০১০। 
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কুরআি এবং আপতি (পবব ০৫) 

 
আল্লাহ  k কুরআপ্টন সরূা বাকারায় বপ্টলন,  

 

“অতঃপি মতািিাই পিস্পি খনুাখশুন কিি এবং মতািাতদিই 
একদলতক তাতদি মদি মথতক বশহস্কাি কিি। তাতদি শবরুতদ্ধ পাপ ও 
অন্যাতয়ি িাধযতি আরিণ কিি। আি েশদ তািাই কািও বিী হতয় 
মতািাতদি কাতি আতি, ততব শবশনিয় শনতয় তাতদি িকু্ত কিি। অথচ 
তাতদি বশহষ্কাি কিাও মতািাতদি জন্য অধবধ। ততব শক মতািিা 
গ্রতথথি শকয়দংি শবশ্বাি কি এবং শকয়দংি অশবশ্বাি কি? োিা এরূপ 
কতি পাশথবব জীবতন দুগবশত িাড়া তাতদি আি মকাতনা পথ মনই। 
শকয়ািততি শদন তাতদি কতিািতি িাশিি শদতক মপৌতঁি মদয়া হতব। 
আল্লাহ মতািাতদি কাজ-কিব িম্পতকব মব-খবি নন।” [ ২:৮৫] 

 
এই আয়াপ্টত বনী ইসরাঈপ্টলর একজট ঐজতিাজসক চাজরজেক শবজশিয উপ্টল্লখ করা 
িপ্টয়প্টছ। তারা কখপ্টনাই তাপ্টদর সোপ্টের বা সমাপ্টির মানুষপ্টক ভুপ্টল যায় না। 
 
ইউশা ইবপ্টন নুন  এর মতুৃযর পপ্টর বনী ইসরাঈপ্টলর মপ্টধয েিৃযদু্ধ শুরু িয়। 
তাপ্টদর এক সোে অন্য সোেপ্টক আিমণ করপ্টত থাপ্টক এবং জনি ভূজম সথপ্টক 
তাজড়প্টয় বজিঃশত্রুর িাপ্টত জনপ্টিপ্টদর ভাইপ্টদর তুপ্টল জদপ্টত থাপ্টক। এরপরও তাপ্টদর 
মপ্টধয একজট গুণ তখনও জবদযমান জছল। আর তা িপ্টলা তাপ্টদর সোপ্টের সকউ বন্দী 
িপ্টল তারা তাপ্টক উদ্ধার করপ্টত বযস্ত িপ্টয় সযত। যজদওবা তারা জনপ্টিরাই 
প্রাথজমকভাপ্টব এসব শুরুর সপছপ্টন দায়ী! আিপ্টকও আপনারা তাপ্টদর মপ্টধয এই 
শবজশিয সদখপ্টত পাপ্টবন। যখনই সকাপ্টনা ইসরাইলী শসন্যপ্টক বন্দী করা িয় তখনই 
তারা তাপ্টক উদ্ধাপ্টর সপ্টচি িপ্টয় পপ্টড়। ২০০৬ সাপ্টল সোটা ইসরাইলী বাজিনীর 
সলবানন আিমপ্টণর সপছপ্টন অিিুাত জছল গুজটকপ্টয়ক ইসরাইলী শসন্যপ্টক মকু্ত 
করা। এমনজক ইসরাইলীরা যখন িামাপ্টসর সাপ্টথ প্রায়ই বন্দী জবজনময় কপ্টর তখন 
বন্দী জবজনমপ্টয়র অনুপাতজট সবশ চমকপ্রদ। সযমন দশ িািার পযাপ্টলস্টাইনীর 
জবজনমপ্টয় মাে জতন িন ইসরাইলী শসন্য! এই ঐজতিাজসক শবজশিযজট বনী 
ইসরাঈল আিও ধপ্টর সরপ্টখপ্টছ। শত্রুর িাপ্টত পতন আসন্ন িপ্টয় পড়প্টলও তারা 
সযপ্টকাপ্টনা মপূ্টলয তাপ্টদর বন্দী ভাইপ্টক মকু্ত করার সচিা কপ্টর।  
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প্রথম যপু্টের মসুজলমরা তাাঁপ্টদর বন্দী মসুজলম ভাইপ্টদর উদ্ধাপ্টরর বযাপাপ্টর জঠক 
এমনই যেশীল জছপ্টলন। ‘উমার ইবন ‘আবদুল আজিি t মজুক্তপপ্টণর অপ্টঙ্কর 
বযাপাপ্টর পপ্টরায়া না কপ্টরই মসুজলম বন্দীপ্টদর ছাজড়প্টয় আনার িন্য প্রজসদ্ধ জছপ্টলন। 
আল ইমাম আল আওযা’ই স্বতঃপ্রপ্টণাজদত িপ্টয় জচজঠ জলপ্টখ আব ু িা’ের আল 
মানসুরপ্টক জনয়জমত িরণ কজরপ্টয় জদপ্টতন সযন সরামানপ্টদর িাত সথপ্টক মসুজলম 
বন্দীপ্টদর সযভাপ্টবই সিাক উদ্ধার করা িয়। মসুজলম বন্দীপ্টদর উদ্ধাপ্টরর বযাপাপ্টর 
ইমাম ইবপ্টন তাইজময়াি t জছপ্টলন জনপ্টবজদত এক অোন্ত প্রাণ। জচজঠ জলপ্টখ, 
সমপ্টঝাতা কপ্টর, যদু্ধ কপ্টর িপ্টলও জতজন মসুজলম বন্দীপ্টদর মকু্ত করার সচিা চাজলপ্টয় 
সযপ্টতন। আল িাজ্জাি ও আল ম’ুতাজসপ্টমর মপ্টতা অতযাচারী মসুজলম শাসকরাও 
কুেোরপ্টদর কারাোপ্টর বন্দী এক-দুইিন মসুজলমপ্টক উদ্ধার করপ্টত সমগ্র শিপ্টর 
আিমণ করপ্টত জিধাপ্টবাধ কপ্টরনজন। আল মানসুর জবন আব ু‘আজমর সঘাড়ার জপপ্টঠ 
চপ্টড় কপ্টিোভা সথপ্টক উত্তর আন্দালজুসয়ায় জেপ্টয়জছপ্টলন! শুধমুাে এক মসুজলম 
বন্দীর মাপ্টয়র অনুপ্টরাপ্টধ জিিানপ্টদর িাপ্টত আটক তার সছপ্টলপ্টক উদ্ধাপ্টরর িন্য। 
 
এটাই আমাপ্টদর ইজতিাস। এটাই আমাপ্টদর ঐজতহ্য; যা জবেস্ততা, সািজসকতা 
আর জনঃস্বাথেতার কাজিজনপ্টত পণূে। সসটা জছল এমন একটা সময় যখন মানুষ 
জনপ্টির আরাম আপ্টয়প্টশর উপপ্টর অপ্টন্যর স্বজস্ত আর জনরাপত্তাপ্টক প্রাধান্য জদত। 
তাাঁপ্টদর িীবন সথপ্টক জশো জনন। বনী ইসরাঈপ্টলর উদািরপ্টণর উপরও দজৃিপাত 
করুন। হৃদয় সথপ্টক কাপরুুষতা সঝপ্টড় সেলনু। স্বাথেপর ধযানধারণা ভুপ্টল জেপ্টয় 
উম্মাহ র প্রজত আপ্টরা অনুেত, জবেস্ত ও দাজয়ত্বশীল সিান। জনপ্টির কতেবয সম্পপ্টকে 
সপ্টচতন িওয়ার এটাই সময়। জকভাপ্টব একিন মানুষ জনপ্টিপ্টক মসুজলম সমাপ্টির 
‘‘সজিয় কমেী’’ বপ্টল দাজব করপ্টত পাপ্টর যখন তাপ্টদর ভাইরা (শুধ ুভাই নয়, এখন 
আমাপ্টদর সবাপ্টনরাও) কানািা, আপ্টমজরকা, গুয়ান্তানাপ্টমা সব, জিপ্টটন, ভারত 
ইতযাজদ সদপ্টশর কারাোপ্টর বন্দী রপ্টয়প্টছ? অথচ সস তাপ্টদর উদ্ধাপ্টরর বযাপাপ্টর 
সকাপ্টনা ভূজমকাই পালন করপ্টছ না! আর কতিন বন্দী িপ্টল আপজন এজেপ্টয় 
আসপ্টবন? পজিমা ‘আপ্টলম’রা পজরষ্কারভাপ্টবই এই বযাপাপ্টর জনপ্টিপ্টদর অনাগ্রি 
বজুঝপ্টয় জদপ্টয়প্টছন। কাপ্টিই তাপ্টদর আশা সছপ্টড় জদন। রাসলূ  জছপ্টলন একাধাপ্টর 
রােপ্রধান, সামজরক প্রধান, স্বামী, জপতা, জশেক এবং আল্লাির রাসলূ। এই শত 
বযস্ততাও তাাঁপ্টক অতযাচাজরত মসুজলমপ্টদর নাম মপ্টন রাখপ্টত ও তাপ্টদর প্রজত 
সািাপ্টযযর িাত বাড়াপ্টনা সথপ্টক ভুজলপ্টয় রাখপ্টত পাপ্টরজন। আব ু হুরায়রা  িপ্টত 
বজণেত সয, রাসুল  তাাঁর দু’আপ্টত ম’ুজমনপ্টদর নামগুপ্টলা ধপ্টর ধপ্টর উচ্চারণ কপ্টর 
আল্লাির কাপ্টছ সািাযয চাইপ্টতন। জতজন বলপ্টতন, “ও আল্লাহ ! আল ওয়াশলদ শবন 
আল ওয়াশলদ, িালািাহ শবন শহিাি এবং আইয়াি শবন আব ুিাশবয়াহ িহ িকল 
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অতযাচাশিত ি’ুশিনতদি তুশি উদ্ধাি কতিা।” প্রকাপ্টশয ও িনসম্মপু্টখ জতজন 
মযলমুপ্টদর িন্য দু’আ করপ্টতন। 
 
জনপ্টির সমাপ্টির মানুপ্টষর সািাপ্টযয এজেপ্টয় আসা জেতরাপ্টতর একজট সিিাত 
শবজশিয। এটাপ্টকই বনী ইসরাঈলীরা জনপ্টিপ্টদর মাপ্টঝ ধপ্টর সরপ্টখজছল। জকনু্ত এটা 
মসুজলমপ্টদর িন্য সজতযই দুভোেযিনক সয, এই সেেজটপ্টত আমরা তাপ্টদর অপ্টনক 
সপছপ্টন পপ্টড় আজছ। এজট লজ্জার জবষয় সয, আমরা আমাপ্টদর ধমেীয় ঐজতহ্য রোয় 
লজ্জািনকভাপ্টব ইহুজদপ্টদর কাপ্টছ পরাস্ত িজচ্ছ।  
 
তাজরক সমিান্না,  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট,  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট, সসল #১০৮। 
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কুরআি এবং আপতি (পবব ০৬) 

 
সরূা বাকারাি এর ৯৩ নং আয়াপ্টত আল্লাহ বনী ইসরাঈলপ্টদর বযাপাপ্টর বপ্টলপ্টছন,  

 

“আি েখন আশি মতািাতদি কাি মথতক প্রশতশ্রুশত শনলাি এবং তূি 
পববততক মতািাতদি উপি তুতল ধিলাি মে, িক্ত কতি ধি আশি ো 
মতািাতদি শদতয়শি আি মিান। তািা বলল, আিিা শুতনশি আি অিান্য 
কতিশি। কুিতিি কািতণ তাতদি অন্ততি বািুিপ্রীশত পান কিাতনা 
হতয়শিল। বতল শদন, মতািিা শবশ্বািী হতল মতািাতদি মি শবশ্বাি িি 
শবেয়াশদ শিিা মদয়।” 

 
মসুা  যখন আল্লাির সাপ্টথ কথা বলার িন্য জসনাই পবেপ্টত সেপ্টলন, বনী 
ইসরাঈল তখন চঞ্চল ও অজস্থর িপ্টয় পড়ল। তারা আল্লাির পাশাপাজশ ইবাদাপ্টতর 
িন্য অন্য সদবতা সখাাঁিা শুরু করল। এরই মপ্টধয তারা সসানার শতজর একজট কৃজেম 
বাছুপ্টরর ইবাদাত শুরু কপ্টর জদল। এই বাছুরজটপ্টক পিূা করার প্রজত তাপ্টদর প্রবল 
অনুরােপ্টক বযাখযা করপ্টত আল্লাি ‘উশজরব’ু শব্দজট বযবিার কপ্টরপ্টছন। এর অথে 
িপ্টচ্ছ সকাপ্টনা জকছু পান করা, শুপ্টষ সনওয়া। অথোৎ তাপ্টদর এই ভ্রিতা ও 
জবপথোজমতাপ্টক আল্লাি তরল জকছু পান করা বা শুপ্টষ সনওয়ার সাপ্টথ তুলনা 
কপ্টরপ্টছন।  
 
কুরআন এবং সুন্নাির অন্যান্য িায়োপ্টত ইলম এবং জিদায়াি গ্রিণ করার 
জবষয়জটপ্টকও এই পান করা বা শুপ্টষ সনওয়ার উপমাজট সদওয়া িপ্টয়প্টছ। আল-
বখুাজর এবং মসুজলপ্টম একজট িাদীস বজণেত আপ্টছ, সযখাপ্টন রাসলূ  বপ্টলপ্টছন, 
“আল্লাহ তা‘আলা আিাতক মে শহদায়াহ ও ইলি শদতয় পাশিতয়তিন তাি দষৃ্টান্ত 
হতলা েিীতনি উপি পশতত প্রবল বশৃষ্টি ন্যায়... আল্লাহ তা‘আলা তা শদতয় 
িানুতেি উপকাি কতিন। িানুে তা মথতক পান কতি তষৃ্ণা মিিায়” (সজিি বখুারী 
:: খন্ি ১ :: অধযায় ৩ :: িাজদস ৭৬)। বখুাজর ও মসুজলপ্টমর অন্য একজট িাদীপ্টস 
এপ্টসপ্টছ, “আশি ঘশুিতয় শিলাি। (স্বতে) আিাতক একশি দুতধি পাত্র মদওয়া হতলা। 
আশি তা মথতক পান কিতত লাগলাি। অবতিতে তা আিাি নতখি শনচ মথতক 
মবশিতয় আিা শুরু কিতল অবশিষ্ট দুধিহ পাত্রশি 'উিাি ইবনুল খাত্তাবতক শদতয় 
শদলাি।” সািাজবেণ  জিজ্ঞাসা করপ্টলন, এই স্বপ্টপ্নর বযাখযা কী? জতজন  
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বলপ্টলন, “এই দুধ হতচ্ছ ইলি” (সজিি মসুজলম :: বই ৩১ :: িাদীস ৫৮৮৮ এবং 
সজিি বখুারী :: খণ্ড ৫ :: অধযায় ৫৭ :: িাদীস ৩০)।  

ইসরা’ এবং জম'রাি এর িাদীপ্টসও এমনজট আপ্টছ, রাসলূ  বপ্টলন, “এিপি 
আিাি িম্মতুখ দুশি পাত্র মপি কিা হয়, এি একশি দুতধি ও অপিশি িতদি। 
আিাতক বলা হতলা, এি িতধয মেিা আপনাি ইচ্ছা মিিা গ্রহণ করুন। আশি দুধ 
গ্রহণ কতি তা পান কিলাি। শজবিীল  আিাতক বলতলন: আপনাতক 
শিতিাততিই শহদায়াত কিা হতয়তি। আপশন েশদ িদ গ্রহণ কিততন, ততব 
আপনাি উম্মাত মগািিাহ হতয় মেত” (সজিি মসুজলম :: খণ্ড ১ :: িাদীস ৩২২)। 
 
পানীয় িারা সযমন সদপ্টির তষৃ্ণা সমপ্টট, সতমজন হৃদপ্টয়র তষৃ্ণা সমপ্টট সজঠক জ্ঞান ও 
পথজনপ্টদেজশকার িারা। তষৃ্ণা সপপ্টল মানুষ শুধ ু স্বাস্থযকর ও জবশুদ্ধ জিজনস পান 
কপ্টর। এক গ্লাস পাজনপ্টত মাে এক সোাঁটা কাজল পড়প্টলও সকউ সসই দূজষত পাজন 
পান করপ্টত চাইপ্টব না। সতমজন হৃদয় ও মপ্টনর তষৃ্ণা সমটাপ্টত িপ্টল প্রপ্টয়ািন 
জবশুদ্ধ ও পজবে উৎস সথপ্টক উৎসজরত জ্ঞান এবং পথজনপ্টদেজশকা। রাসলূ 
এভাপ্টবই সািাবাপ্টদর  জবিয়কর প্রিন্মপ্টক জবশুদ্ধ উৎস এবং ঐেজরক 
পথজনপ্টদেজশকার ছাাঁপ্টচ েপ্টড় সতাপ্টলন। যার েপ্টল তাপ্টদর হৃদয় এবং মনন 
এমনভাপ্টব েপ্টড় ওপ্টঠ, যা জবচেণতা এবং জ্ঞাপ্টন অতুলনীয়। সািাবাপ্টদরপ্টক  
শুধ ুকুরআন এবং সুন্নাির আদপ্টশে েপ্টড় সতালার এই প্রজিয়া অন্য সকাপ্টনা উৎপ্টসর 
অভাব সথপ্টক িন্ম সনয় জন, জকংবা তা ওয়ািী বযতীত জবকে সকাপ্টনা 
জদকজনপ্টদেশনা সথপ্টকও আপ্টস জন। বরং এই প্রপ্টচিা সুজচজন্তত এবং ওয়ািী িারা 
সুপজরকজেত। সাজয়যদ কুতুব t বপ্টলপ্টছন,  
 

“মিাগ্রন্থ আল কুরআন সথপ্টকই সািাবাপ্টয় সকরাম  তাপ্টদর প্রপ্টয়ািনীয় 
পথজনপ্টদেশ গ্রিণ করপ্টতন। তারা জনপ্টিপ্টদরপ্টক সম্পণূেরূপ্টপ কুরআপ্টনর ছাাঁপ্টচ 
েপ্টড় তুপ্টলজছপ্টলন। কথা িপ্টলা-সকন তারা কুরআনপ্টক এভাপ্টব গ্রিণ 
করপ্টতন? অন্য সকাপ্টনা সভযতা, সাজিতয, জশোপ্টকন্দ্র, জবদযাপীঠ ইতযাজদ 
না থাকার কারপ্টণ বাধয িপ্টয়ই জক তারা কুরআনপ্টক এমন পরমভাপ্টব গ্রিণ 
কপ্টরজছপ্টলন? জকছুপ্টতই নয়, কজিনকাপ্টলও এটা সতয নয়। 

প্রকৃত ইজতিাস ঘাাঁটপ্টল সদখপ্টত পাপ্টবা, তৎকালীন সরামান সভযতা ও 
সরামান আইনশাস্ত্রপ্টক আিও ইউপ্টরাপ্টপ সভযতার আজদ মপ্টিল জিসাপ্টব 
জবপ্টবচনা করা িয়। সস যপু্টের গ্রীক যজুক্তজবদযা, জগ্রক দশেন, জশেসি 
সাজিতযপ্টক আিও পািাতয উন্নত জচন্তাধারার অন্যতম প্রধান উৎস 
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জিপ্টসপ্টব জবপ্টবচনা করা িয়। পারসয সভযতা, তাপ্টদর জবজ্ঞান ও প্রযজুক্ত, 
সাজিতয, ধমে, দশেন ও রােীয় বযবস্থাও সস যপু্টে জছল অতযন্ত সুেজঠত ও 
ঐজতহ্যবািী জিপ্টসপ্টব সুপজরজচত। আরপ্টবর কাপ্টছ ও দূপ্টর পজৃথবীর জবজভন্ন 
অঞ্চপ্টল আরও অপ্টনক সভযতা তখন জবদযমান জছল; তাপ্টত চীন ও ভারপ্টতর 
কথা সজবপ্টশষ উপ্টল্লখপ্টযােয। আরপ্টবর উত্তপ্টর জছল সরামান সভযতার 
সকন্দ্রভূজম, আর দজেপ্টণ জছল পারসয সভযতা। সুতরাং একিন সুস্থ জচন্তার 
মানুষ একথা বলপ্টত পাপ্টর না সয, সাজিতয, সভযতা ও সুেজঠত সকাপ্টনা 
বযবস্থার অনুপজস্থজতর কারপ্টণ সস যপু্টের মসুলমানরা কুরআনপ্টক তাপ্টদর 
একমাে িীবন জবধান জিপ্টসপ্টব গ্রিণ কপ্টরন। বরং একজট সুপজরকজেত 
প্রজিয়ায় এই প্রিন্মজট সুজনজদেিভাপ্টব শুধমুাে কুরআন এবং সুন্নাহ  সথপ্টক 
জনপ্টিপ্টদর জ্ঞাপ্টনর তষৃ্ণা সমটান যার েপ্টল ইজতিাপ্টস তারা এক অনন্য স্থান 
লাভ কপ্টরন। জকনু্ত পরবতেীপ্টত জবশুদ্ধ জ্ঞাপ্টনর এই সপ্টরাবপ্টরর সাপ্টথ অন্য 
উৎপ্টসর জমশ্রণ ঘজটপ্টয় সেলা িয়...” 

সািাবাপ্টদর  িন্য কুরআন জছল এক আপ্টলা যা িারা তাাঁরা জবেপ্টক জচনপ্টত, 
িানপ্টত এবং বঝুপ্টত পারপ্টতন। কুরআনপ্টক তাাঁরা বঝুপ্টতন কুরআপ্টনর দজৃিভজঙ্গ 
সথপ্টকই। অন্য সকাপ্টনা মতবাদ, ওয়াল্ডেজভউ বা দজৃিভজঙ্গ সথপ্টক কুরআনপ্টক সবাঝা 
বা বযাখযা করার সকাপ্টনা প্রপ্টয়ািনই িয়জন, বরং এ ধরপ্টনর প্রয়াসপ্টক বাজতল বপ্টল 
জবপ্টবচনা করা িয়। রাসুল  সবশ কপ্টঠার ভাপ্টব জনজিত কপ্টরজছপ্টলন সযন 
সািাবারা  কুরআনপ্টক কুরআপ্টনর মপ্টতা কপ্টরই সবাপ্টঝন, অন্য সকাপ্টনা আদশে বা 
মতবাপ্টদর সংজমশ্রণ সযন তাাঁপ্টদর হৃদয়-মনপ্টক কলজুষত করপ্টত না পাপ্টর। 
সািাবাপ্টদর  যপু্টে এই জবশুদ্ধতা সম্পণূে বিায় রাখা িপ্টয়জছল, তাই উম্মািপ্টক 
সজঠক পপ্টথ পজরচাজলত করা সম্ভব িপ্টয়জছল। তারা জছল ঐকযবদ্ধ এবং শজক্তশালী। 
সািাবাপ্টদর  সমপ্টয়র সশষজদপ্টক তাজব’ইনপ্টদর যপু্টে এপ্টস তাাঁপ্টদর জ্ঞাপ্টনর জবশুদ্ধ 
উৎসগুপ্টলা আর অনন্য থাপ্টকজন। যার েপ্টল ঐ সময় কাপ্টদজরয়াপ্টদর আজবভোব 
ঘপ্টটজছল, বসরায় আজবভোব িপ্টয়জছল ম’ুতাজযলাপ্টদর, খরুাসাপ্টন আজবভোব িপ্টয়জছল 
িাহ জময়ািপ্টদর এবং এমন আপ্টরা অপ্টনক সম্প্রদায়। মসুজলমপ্টদর মপ্টধয এই 
ধরপ্টনর জবিাতীয় জবোস ও মনেড়া মতবাপ্টদর উদ্ভব ও জবস্তার লাপ্টভর কারণ 
িপ্টলা ইসলামপ্টক জভনপ্টদশী মতবাদ ও দশেপ্টনর আপ্টলাপ্টক বঝুপ্টত সচিা করা।  
 
আি জগ্রক ও পাজসেয়ানপ্টদর সভযতা, সাজিতয আর দশেপ্টনর জদপ্টক সখয়াল করপ্টল 
আমাপ্টদর সবাধেময িপ্টব সয এপ্টদর জকছু জবোস ও জচন্তা সচতনার সাপ্টথ ইসলাপ্টমর 
সংজমশ্রপ্টণ এই সকল ভ্রান্ত মতবাদ ও িামাপ্টতর উদ্ভব িওয়া শুরু িপ্টয়প্টছ 
তাপ্টব’ইনপ্টদর যেু সথপ্টক। কুরআনপ্টক কুরআপ্টনর মপ্টতা কপ্টর বঝুপ্টত িপ্টব। রাসলূ 
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 এর দজৃিপ্টত কুরআনপ্টক বঝুপ্টত িপ্টব। পবূেবতেী সালােেণ কুরআপ্টনর জবজধ 
জবধান সযভাপ্টব সদপ্টখপ্টছন ও সমপ্টনপ্টছন সসভাপ্টব আমাপ্টদরপ্টকও বঝুপ্টত িপ্টব। অথচ 
কুরআনপ্টক আি জবচার করা িপ্টচ্ছ পজিমা দজৃিভজঙ্গপ্টত, তাপ্টদর তথাকজথত ‘সভয’ 
সচাপ্টখ তারা জঠক কপ্টর জদপ্টচ্ছ কুরআপ্টনর কতটুকু মানা যাপ্টব আর কতটুকু সছপ্টড় 
জদপ্টত িপ্টব। আিপ্টকর আরবরা পজিমা সভযতা সদপ্টখ জবমগু্ধ, অথচ সভযতার অথে 
এবং প্রকৃত জ্ঞাপ্টনর মাজলক জছল তারাই যখন তারা কুরআন এবং সুন্নাির অনুসরণ 
করত। জবশুদ্ধ ও পজবে সসই এক গ্লাস পাজনপ্টক এখন দূজষত ও অপজবে করা 
িপ্টচ্ছ যা হৃদয় ও মনপ্টনর িন্য খবুই জবষাক্ত ও েজতকর। ইসলাপ্টমর সাপ্টথ 
জবিাতীয় মতাদশে জমপ্টশ দূজষত িওয়ার সয সঝাাঁক সজৃি িপ্টয়জছল ইমাম আিমাদ t 
তার জবরুপ্টদ্ধ অবস্থান জনপ্টয়জছপ্টলন এবং ইসলাপ্টমর জবশুদ্ধতাপ্টক যথাযথভাপ্টব রো 
করপ্টত সচপ্টয়জছপ্টলন। আর শুধ ুএকারপ্টণই আল ম’ুতাজসপ্টমর িাপ্টত ইমাম আিমাদ 
জবন িাম্বাপ্টলর t মপ্টতা বীরপ্টদর সিল-যলুমু ও জনযোতপ্টনর মপ্টধয জদপ্টয় সযপ্টত 
িপ্টয়প্টছ। সস সমপ্টয় ইসলাপ্টমর জবশুদ্ধ উৎপ্টসর সভতপ্টর জবিাতীয় মতবাদ েুপ্টক 
পড়ার কারপ্টণ ইসলামী আক্বীদাহ র জকছু জবষয় দূজষত িপ্টয়জছল, সযমন আল্লাির 
অবস্থান এবং গুণাবজল সংিান্ত জবষয়াজদ।  
 
জকনু্ত বতেমাপ্টন, এই দূষণ এমন সব জবষয়প্টতও ছজড়প্টয় পপ্টড়প্টছ যা আপ্টে সদখা 
যায়জন। উদািরণস্বরূপ, আল ম’ুতাজসম ম’ুতাজযলাি মতবাপ্টদর জবপ্টরাজধতার 
কারপ্টণ ইমাম আিমাদপ্টক সবোঘাত কপ্টরজছপ্টলন জঠকই জকনু্ত পাশাপাজশ জতজন 
কাপ্টেরপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ জিিাদ অবযািত সরপ্টখজছপ্টলন। সকবল একিন অতযাচাজরত 
মসুজলমপ্টক উদ্ধার করার িন্য জতজন অজভযান সপ্ররণ কপ্টরন এমন ঘটনাও ঘপ্টট। 
যজদও তার আক্বীদাহ  তাজিক জদক জদপ্টয় দূজষত িপ্টয় পপ্টড়জছল, জকনু্ত জবপ্টের প্রজত 
তার সয সাবেিনীন দজৃিভজঙ্গ (worldview) তা জছল অজবকল কুরআপ্টনর জশোর 
অনুরূপ। মসুজলমপ্টদর সম্মান ও সে রব ধপ্টর রাখপ্টত জতজন তখনও দঢ়ৃ প্রতযয়ী 
জছপ্টলন। তার মপ্টধয তখনও জনঃস্বাথেতা এবং মসুজলমপ্টদর প্রজত জবেস্ততা অটুট 
জছল। জতজন ইসলাম এবং কুেপ্টরর িন্দ্বপ্টক অনুধাবন করপ্টত তখনও ভুপ্টল যানজন। 
মসুজলমপ্টদরপ্টক সযপ্টকাপ্টনা মপূ্টলয রো করার বযাপাপ্টর তার মপ্টধয তখনও প্রবল 
ঈষো কাি করত। শত্রুর আচাঁড় সথপ্টক মসুজলমপ্টদর রো করার বযাপাপ্টর জতজন 
জছপ্টলন দঢ়ৃপ্টচতা। জতজন জবেপ্টক সদখপ্টতন এবং জবচার করপ্টতন প্রথম যপু্টের 
মসুজলম এবং সালােেপ্টণর দজৃিভজঙ্গপ্টত। আর এই দজৃিভজঙ্গ তাপ্টদর মপ্টধয িন্ম 
জনপ্টয়জছল কুরআপ্টনর সরূা আপ্টল-ইমরান, আন-জনসা, আল-আনোল এবং আত-
তাওবার স্পি এবং িযথেিীন আয়াতগুপ্টলা সজঠকভাপ্টব আত্মস্থ করার মাধযপ্টম। 
কুরআপ্টনর জবষয়বস্তু আল ম’ুতাজসপ্টমর মপ্টতা ম'ুতাজযলাি শাসকও অতযন্ত 
পজরষ্কারভাপ্টব বপু্টঝজছপ্টলন, আর আি কুরআপ্টনর অথে জবকৃত িপ্টচ্ছ শুধমুাে 



কুরআি এবং আপতি  প্রাচীর | 97 
 

পজিমা দজৃিপ্টত স্বয়ংসম্পণূে কুরআনপ্টক জবপ্টবচনা করার িন্য। জবিাতীয় পজিমা 
ছাাঁকুজন িারা কুরআপ্টনর জ্ঞাপ্টনর বাজরধারাপ্টক সছাঁপ্টক সেলার কারপ্টণ আিপ্টক 
পজিমা মসুজলমপ্টদর মধয সথপ্টক িাজরপ্টয় যাপ্টচ্ছ সসই উপলজিগুপ্টলা যা ম’ুতাজসম 
ম’ুতাজযলাি িপ্টয়ও অনুধাবন করপ্টত সপপ্টরজছপ্টলন। ‘আল ওয়ালা ওয়াল বারা’ 
অথোৎ শুধমুাে আল্লাির িন্য ভাপ্টলাবাসা আর শুধমুাে আল্লাির িন্যই ঘণৃা করা 
জবষয়জট সািাবারা  হৃদয়ঙ্গম কপ্টর অভযাপ্টস পজরণত কপ্টরজছপ্টলন। আর আি 
সািাবাপ্টদর  সসই আদশে পুাঁজিবাদী মানজসকতার আত্মপ্টকজন্দ্রক জচন্তাপ্টচতনা 
িারা প্রজতস্থাজপত িপ্টচ্ছ। এই পুাঁজিবাদী ধযানধারণা এই সমািপ্টক এমনভাপ্টব 
দূজষত কপ্টরপ্টছ সয, জকছু সংখযক “আপ্টলম’’ যারা জকনা ম'ুতাজসপ্টমর সচপ্টয়ও িীপ্টনর 
জ্ঞান সবজশ রাপ্টখন, তারাও কুরআপ্টনর পজরভাষায় আল্লাির রাস্তায় জিিাদরত 
মসুজলমপ্টদর “মিুাজিদ” সপ্টম্বাধন না কপ্টর পজিমা জমজিয়ার পজরভাষা “িজঙ্গ” 
বযবিার কপ্টরন। তাই বলা যায় সয, কুরআপ্টনর সজঠক জ্ঞান, পথ জনপ্টদেশ, অজভমত 
আি দূজষত িপ্টচ্ছ পজিমা ঔপজনপ্টবজশক দজৃিপ্টত কুরআনপ্টক জবপ্টবচনা করার িন্য।  
 
এখন আমাপ্টদর দাজয়ত্ব িপ্টচ্ছ, আত্মার প্রশাজন্তর িন্য একজট জবশুদ্ধ উৎস খুাঁপ্টি 
সবর করা। েজণত, রসায়ন, পদাথেজবদযা, িীবজবদযা, সিযাজতজবেদযা, জচজকৎসা শাস্ত্র, 
কৃজষ, প্রযজুক্তজবদযা ইতযাজদ জবষয়াবজলর সেপ্টে সযপ্টকাপ্টনা উৎস সথপ্টক জনরাপপ্টদ 
জ্ঞান আিরণ করা যায়। জকনু্ত আমাপ্টদর জবোস, িীবন বযবস্থা, সাংসাজরক ও 
শবষজয়ক জচন্তাপ্টচতনা–যা আল্লাহ আমাপ্টদর উপর কুরআপ্টন ধাযে ও উপ্টল্লখ কপ্টর 
জদপ্টয়প্টছন–তা আমাপ্টদর গ্রিণ করপ্টত িপ্টব সসই জবশুদ্ধ উৎস সথপ্টকই। আমাপ্টদরপ্টক 
তা গ্রিণ করপ্টত িপ্টব কুরআপ্টনর দজৃিভজঙ্গ অনুযায়ী, পজিমা অজভরুজচ সমাতাপ্টবক 
নয়। আমাপ্টদর মনপ্টক এই দাসপ্টত্বর শঙৃ্খল সথপ্টক মকু্ত করপ্টত িপ্টব। 
 
যজদ বনী ইসরাঈলীরা মসুা  এর প্রকৃত জশোপ্টতই অটল থাকত, তািপ্টল তারা 
অন্য মপ্টতর সাপ্টথ জনপ্টিপ্টদর মতামপ্টতর সংজমশ্রণ কপ্টর মজূতেপিূায় জলপ্ত িপ্টতা না; 
সজৃিকতোর স্থপ্টল স্বপ্টণের শতজর বাছুপ্টরর ইবাদাতও করপ্টতা না।  
 
তাজরক সমিান্না,  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট,  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট, সসল #১০৮।  
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কুরআি এবং আপতি (পবব ০৭) 

 
সরূা বাকারাির ১৫২ নং আয়াপ্টত আল্লাি k বপ্টলন: 

“অতএব মতািিা আিাতক স্মিণ কি, আশিও মতািাতদি স্মিণ 
কিব”। 

এই আয়াতজট জনপ্টয় উপ্টল্লখ করার মপ্টতা সবশ জকছু জবষয় আপ্টছ। প্রথমত, আয়াতজট 
পপ্টড় এই সভপ্টব আপনার সম্মাজনত সবাধ করা উজচত, “দারুণ, আল্লাি আমাপ্টক 
িরণ করপ্টবন?” মানুষ সাধারণত তাাঁর কাপ্টির িপ্টন্য পজরজচত িপ্টত ভাপ্টলাবাপ্টস। 
এটা িপ্টত পাপ্টর জবেজবদযালয় সথপ্টক গ্রযািপু্টয়শন করা, েজরবপ্টক খাওয়াপ্টনা, 
মসজিদ পজরষ্কার করা। সয কািই সিাক না সকন, যখন একিন মানুষ আপনাপ্টক 
আপনার কাপ্টির িপ্টন্য জচনপ্টব এবং প্রশংসা করপ্টব তখন আপনার ভাপ্টলা লােপ্টব। 
এই কারপ্টণ অপ্টনপ্টকই তাপ্টদর কপ্টলপ্টির জিগ্রী বা সাজটেজেপ্টকট, পরুস্কার, 
িজৃতেলক এ ধরপ্টনর জিজনসগুপ্টলা সদয়াপ্টল ঝুজলপ্টয় রাপ্টখ। কারণ অপ্টন্যর সদওয়া 
এই স্বীকৃজতটাই আপনার ভাপ্টলা কাপ্টির সােয বিন কপ্টর। এর অন্তজনেজিত অথে 
িপ্টলা, আপজন অপ্টন্যর মতামতপ্টক একটা জনজদেি পজরমাণ গুরুত্ব সদন এবং তাপ্টদর 
স্বীকৃজত আপনার অন্তপ্টর েবেপ্টবাপ্টধর িন্ম সদয়। এর মাধযপ্টম আপনার কািজটর 
গুরুত্বও প্রজতেজলত িয়। 
 
এখন সভপ্টব সদখনু, সকাপ্টনা মানুষ নয় বরং মানবিাজত ও সমগ্র মিাজবপ্টের জযজন 
সজৃিকতো ও পালনকতো, জতজন আপনাপ্টক স্বীকৃজত জদপ্টচ্ছন! জতজন আপনার কথা 
আলাদা কপ্টর িরণ করপ্টছন! এই বযাপারজট সতা আপনার অন্তরপ্টক কাাঁজপপ্টয় 
সতালার কথা! এজট িানামােই আপনার ভাবপ্টত বপ্টস যাওয়ার কথা, আচ্ছা সকান 
সস কাি যার িন্য আল্লাি আমাপ্টক িরণ করপ্টছন? আপজন ভাবপ্টবন, “এই সয 
জযকর (আল্লািপ্টক িরণ), এর মপ্টধয কী এমন আপ্টছ যাপ্টত আত্মজনমগ্ন িওয়ার 
কারপ্টণ আল্লাি k িািার-লে-সকাজট সজৃির মাপ্টঝ আমাপ্টক িরণ করপ্টবন? 
অথচ কািটা কতই না সিি! আপজন সতা অন্য মানুপ্টষর স্বীকৃজত ও প্রশংসা 
সপপ্টয়ই সম্মাজনত ও েবেপ্টবাধ কপ্টরন, তািপ্টল এই আয়াতজট পপ্টড় যখন আপজন 
অনুভব করপ্টবন সমগ্র জবপ্টের মাজলক আপনাপ্টক িরণ করপ্টছ, তখন জক আপজন 
এর চাইপ্টতও বহুগুণ সবজশ েবে আর সম্মান সবাধ করপ্টবন না? আর এই স্বীকৃজতর 
সতা সকাপ্টনা মলূয জনধোরণ করা যায় না। কারণ তা আল্লাির পে সথপ্টক। 
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জিতীয়ত, আপনার িানা উজচত সয, জযকর দুই ধরপ্টনর : একজট অভযাসেত আর 
অপরজট ঘপ্টট থাপ্টক সপ্টচতনজচপ্টত্ত। এই দুপ্টয়র মাপ্টঝ একজট মাে ধরনই সকবল 
আল্লাির স্বীকৃজত এপ্টন জদপ্টত পাপ্টর। ইবন আল-যাওিী t বপ্টলন: 
 

“একিন মানুষ িয়প্টতা অভযাপ্টসর বপ্টশ অমপ্টনাপ্টযােীভাপ্টবই 
‘সুবিানাল্লাি’ বপ্টল। অন্যজদপ্টক একিন সপ্টচতন বযজক্ত সবেদা সজৃির রিসয 
বা সজৃিকতোর অনন্য শবজশিয জনপ্টয় জচন্তা করপ্টত থাপ্টক এবং সসই জচন্তা 
সথপ্টক ‘সুবিানাল্লাি’ বপ্টল ওপ্টঠ। তাই, এই তাসবীি িপ্টচ্ছ জচন্তাশীল মপ্টনর 
েভীর ভাবনার েসল। সপ্টচতন মানুপ্টষরা এভাপ্টবই তাসবীি পাঠ কপ্টর। 
আর তারা অতীপ্টতর গুনাপ্টির পজঙ্কলতা জচন্তা কপ্টর েভীর অনুপ্টশাচনায় 
িুপ্টব যায়। গুনাপ্টির পজরণাম জচন্তা কপ্টর উজিগ্ন িপ্টয় ওপ্টঠ। অনুতাপ কপ্টর। 
এই অনুতাপ সথপ্টক তারা ‘আস্তােজেরুল্লাি’ (অথে: আজম আল্লাির কাপ্টছ 
েমা চাই) বপ্টল। এটাই সজতযকাপ্টরর তাসবীি এবং ইজস্তেোর। অথচ 
একিন োপ্টেল বযজক্তও িয়প্টতা তাসবীি এবং ইজস্তেোর কপ্টর। জকনু্ত 
অভযাপ্টসর বপ্টশ, উপলজি সথপ্টক নয়। জচন্তা কপ্টর সদখনু এই দুই ধরপ্টনর 
জযকপ্টরর মাপ্টঝ কী আকাশ-পাতাল বযবধান!...” 

পজরপ্টশপ্টষ, এই আয়াপ্টত আমরা আল্লাির উদারতার জনদশেনও পাই। সভপ্টব সদখনু, 
জতজন আপনাপ্টক িরণ কপ্টরন, স্বীকৃজত সদন এবং পরুস্কতৃ কপ্টরন কারণ আপজন 
তাাঁপ্টক িরণ কপ্টরপ্টছন। জকনু্ত আপজন সকন তাাঁপ্টক িরণ করপ্টছন? কারণ জতজন 
আপনার উপর রিম কপ্টরপ্টছন বপ্টলই তা উপলজির পর আপজন তাাঁর িরপ্টণর জদপ্টক 
ধাজবত িপ্টয়প্টছন, তার আপ্টে নয়! আপজন তাাঁপ্টক িরণ কপ্টরপ্টছন যখন আপজন 
তাাঁরই সদওয়া খাবার খাওয়ার িন্য প্রস্তুজত জনপ্টচ্ছন, সয খাবার তাাঁরই সদওয়া 
জন’আমত। আপজন তাাঁর সদওয়া ঘপ্টর প্রপ্টবশ করপ্টছন, সয ঘর তাাঁর সদওয়া 
জন’আমত। আপজন তাাঁরই সদওয়া জন’আমত, জবছানায় ঘমুাপ্টনার প্রস্তুজত জনপ্টচ্ছন। 
তাাঁরই সদওয়া জন’আমত ঘমু সথপ্টক উঠপ্টছন আর তাাঁর সদওয়া দজৃিশজক্ত বযবিার 
করপ্টছন। তাাঁরই সজৃি করা প্রকৃজতর জবিয় সদখপ্টছন। আপজন আনপ্টন্দ উপ্টিজলত 
িপ্টয় আপনার ঘপ্টর তাাঁরই সদওয়া জন’আমত জশশু সন্তাপ্টনর িন্ম উপপ্টভাে করপ্টছন 
– আপনার পপু্টরা িীবনজটই তাাঁর সদওয়া উপিার আর রিমপ্টত ভরা – সমস্ত জকছুই 
তাাঁর সদওয়া। তাই, এই আয়াত আপনাপ্টক বলপ্টছ সয, আল্লাি k আপনাপ্টক 
স্বীকৃজত জদপ্টচ্ছন শুধ ু তাাঁপ্টক িরণ করার িন্যই। অথচ সসই আল্লাির সদওয়া 
জন’আমপ্টতর কারপ্টণই জকনু্ত আপজন তাাঁপ্টক িরণ কপ্টরপ্টছন!  
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কুরআি এবং আপতি (পবব ০৮) 

 
সরূা বাকারার ১৫৩ নং আয়াপ্টত আল্লাি তা‘আলা বপ্টলপ্টছন,  
 

মহ িশুিন গণ! মতািিা িবি ও িালাততি িাধযতি িাহােয প্রাথবনা 
কি…  

 
সিলখানার এই সছাট্ট কামরায় এই আয়াতজটর অথে আমার কাপ্টছ খবু 
পজরষ্কারভাপ্টব ধরা সদয়। এ আয়াপ্টত বজণেত সবর ও সালাপ্টতর একীভূত করার 
বযাপারজট আজম কারাোপ্টর বপ্টসই উপলজি করপ্টত সপপ্টরজছ। এই দুপ্টটা ইবাদাতপ্টক 
একসাপ্টথ উপ্টল্লখ করার তাৎপযে সম্পপ্টকে আজম জকছু কথা বলপ্টত চাই।  
 
নীপ্টচর পাাঁচজট পদ্ধজতপ্টত সালাত আপনাপ্টক শধযে ধরার অথোৎ সবপ্টরর জশো সদয়:  
 
সালাপ্টতর সময় আপজন মাজটপ্টত দজৃি জনবদ্ধ কপ্টর দাাঁড়ান, রুকুপ্টত মাথা নীচু কপ্টরন 
এবং জসিদায় অবনত িন। সালাপ্টতর পপু্টরা সময়টা ধপ্টর আপজন শারীজরকভাপ্টব 
জনপ্টিপ্টক এটাই িরণ কজরপ্টয় জদপ্টচ্ছন সয, আপজন একিন “জনয়জন্ত্রত সত্তা” আর 
আপজন জবেিেপ্টতর একমাে পালনকতো ও জনয়ন্ত্রপ্টকর ইবাদাত করপ্টছন। এভাপ্টব 
জচন্তা করপ্টল আপনার উপর জবপদাপদ যা জকছুই আপজতত সিাক না সকন 
সবজকছুর মাপ্টঝ িাজসমপু্টখ, সনু্তিজচপ্টত্ত সবাঁপ্টচ থাকা আপনার িন্য অপ্টনক সিি িপ্টয় 
যায়। সকননা এটা আপনাপ্টক জনপ্টির সজঠক অবস্থান উপলজি করপ্টত সািাযয 
কপ্টর। আপজন সকবলই আপনার মাজলপ্টকর একিন অনুেত দাস। সয মাজলপ্টকর 
িন্য আপজন জনপ্টির পজবে মখুমণ্ডল মাজটপ্টত স্পশে কপ্টরপ্টছন, সসই মাজলকই 
আপনাপ্টক আিপ্টকর পজরজস্থজতর সম্মখুীন কপ্টরপ্টছন। জতজনই আপনাপ্টক সরাে-সশাক 
জদপ্টয়প্টছন, অথবা সম্পদ সথপ্টক বজঞ্চত করপ্টছন, জকংবা সকাপ্টনা সংকটময় 
পজরজস্থজতর মপু্টখামজুখ কপ্টরপ্টছন। আপজন যখন জসিদায় মাজটপ্টত মাথা সঠজকপ্টয় 
আনুেপ্টতযর সাপ্টথ বলপ্টত থাপ্টকন: “সুবিানা রাজব্ব আল-আ’লা”, তখন আপজন 
সসই রপ্টবর সাপ্টথ আপনার সম্পকেজটপ্টক উপলজি কপ্টরন। আপজন জনপ্টিপ্টক িরণ 
কজরপ্টয় সদন সয, সযভাপ্টব আজম আল্লাির সামপ্টন জনপ্টির মখুমণ্ডল মাজটপ্টত অপেণ 
করজছ, জঠক একইভাপ্টব আমার সমগ্র সত্তাপ্টক আল্লাির সবাঁপ্টধ সদওয়া জনয়জতর 
কাপ্টছ নতমস্তপ্টক সমপেণ করলাম। সালাত আপনাপ্টক একজট পরম বাস্তবতা 
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উপলজি করপ্টত সশখায়। আর তা িপ্টলা, মিান আল্লাি k িপ্টচ্ছন সজৃিিেপ্টতর 
একমাে জনয়ন্ত্রক এবং আপজন তাাঁর আজ্ঞাবি দাস।  

 সালাত আপনার মপ্টধয একধরপ্টনর শঙৃ্খলাপ্টবাধ েপ্টড় তুলপ্টব। এই শঙৃ্খলাপ্টবাধ 
আপনাপ্টক চরম অজস্থরতার মিূুপ্টতেও সুজস্থর রাখপ্টব। সযমন: যথাযথভাপ্টব সালাত 
আদায় করার অথে িপ্টলা আপনাপ্টক অবশযই সময়-সপ্টচতন িপ্টত িপ্টব এবং জনজদেি 
ওয়াপ্টক্তর মাপ্টঝ সালাত আদায় কপ্টর জনপ্টত িপ্টব। প্রপ্টতযক সালাপ্টত জনজদেি সংখযক 
রাক’আত আদায় করপ্টত িপ্টব। আপনাপ্টক অবশযই শান্ত ও ধীরজস্থরভাপ্টব সালাত 
আদায় করপ্টত িপ্টব। সকাপ্টনািপ্টমই সকাপ্টনা সালাত বাদ জদপ্টত পারপ্টবন না। এমন 
আপ্টরা অপ্টনক জকছু সালাপ্টতর সেপ্টে আপজন সমপ্টন চলপ্টত বাধয। এভাপ্টব সালাত 
আদায় করার মাধযপ্টম আপজন জনপ্টিপ্টক জনয়মানুবতেী কপ্টর েপ্টড় তুলপ্টত পারপ্টবন। 
আপজন সিলখানায় বন্দী বা আপনার চাকজর সনই- এই অিিুাপ্টত আপজন সালাত 
তযাে করপ্টত পারপ্টবন না। সালাত আপনাপ্টক জনয়জন্ত্রত কপ্টর। আপনার চজরে েঠন 
কপ্টর। যাপ্টচ্ছতাই িীবনযাপপ্টনর অজভশাপ সথপ্টক মকু্ত কপ্টর আপনার িীবনপ্টক 
সুশঙৃ্খল কপ্টর। িীবপ্টন এমন জকছু কজঠন সময় আপ্টস যখন মানুষ সভপ্টে পপ্টড়। 
সালাত আপনাপ্টক এমন সমপ্টয়ও ধীরজস্থর থাকপ্টত সািাযয করপ্টব।  
 
 সমপ্টয়র সজঠক বযবিাপ্টর সালাত আপনাপ্টক সিায়তা কপ্টর। সজতয বলপ্টত জক, 
আজম এই সিপ্টল বপ্টস আমার জদনগুপ্টলাপ্টক সালাপ্টতর ওয়াপ্টক্তর জভজত্তপ্টতই ভাে 
কজর। সযমন, েির ও সযািপ্টরর মধযবতেী সমপ্টয়র িন্য জকছু কাি জনজদেি করা 
থাপ্টক। আবার সযাির সথপ্টক আসর পযেন্ত সময়টা আজম অন্য জকছু কাপ্টির িন্য 
জনজদেি কপ্টর রাজখ। এমজন কপ্টর যখন সিলখানার বাজকরা দীঘে, জবরজক্তকর, 
উপ্টেশযিীন সময় কাজটপ্টয় জদনাজতপাত কপ্টর তখন প্রজতজদনই আমার অপ্টনকগুপ্টলা 
কাি করা িপ্টয় যায়। অথচ সিপ্টলর বাজকপ্টদর জদনগুপ্টলা কযাপ্টলন্িাপ্টরর পাতার 
মপ্টতা। একটার সাপ্টথ আপ্টরকটার পাথেকয শুধ ু তাজরপ্টখ। শধযেশীল িওয়ার িন্য 
েলপ্রস ূসময় কাটাপ্টনাটা খবুই িরুজর।  
 
 সালাতপ্টক আত্মার িন্য এক ধরপ্টনর বযায়াম বলা চপ্টল। রাপ্টের সময় একিন 
মানুষ িাত-পা নাজড়প্টয় জচৎকার কপ্টর সযভাপ্টব তার মপ্টনর িপ্টম থাকা সোভ প্রকাশ 
করপ্টত চায়, সতমজনভাপ্টব সালাত, জবপ্টশষ কপ্টর দু’আ, আপনার মপ্টনর কথাগুপ্টলা 
সবেপ্টশ্রাতা ও িবাবদাতা আল-মজুিপ্টবর কাপ্টছ সপ াঁপ্টছ সদওয়ার সুপ্টযাে কপ্টর সদয়। 
আপনার যত েজরয়াদ, যত ইচ্ছা, দুজিন্তা, যত আশা, সোভ, আপ্টবে, মপ্টনর যত 
চাপা কথা আপ্টছ - সবজকছু মন খপু্টল বলার এইপ্টতা সময়। মপ্টনর আেল খপু্টল 
জদন। সসখান সথপ্টক সবজরপ্টয় আসা প্রাথেনা আর দুঃখগুপ্টলাপ্টক সচাপ্টখর িল িপ্টয় 
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আপনার োল ছুাঁপ্টয় সনপ্টম আসপ্টত জদন। জনশুজত রাপ্টতর শুনশান নীরবতায় কুনুপ্টতর 
িন্য িাত তুপ্টল জবতর সালাপ্টত আপনার রপ্টবর সাপ্টথ কথা বলনু। আপনার একান্ত, 
জনিস্ব রপ্টবর কাপ্টছ আপনার মপ্টনর কথাগুপ্টলা বলনু। আপনার রব একাপ্টন্ত 
আপনার কথাগুপ্টলা শুনপ্টবন এবং জতজন জনপ্টি আপনার দু’আর িবাব সদপ্টবন। 
আপনার মপ্টনর অনুভূজতগুপ্টলা তাাঁপ্টক বপ্টল সেলনু। িজমপ্টয় রাখা নাজলশগুপ্টলা তাাঁর 
কাপ্টছই করুন। সযমনজট ইয়া’কুব  কপ্টরজছপ্টলন- “…আজম সতা আমার দুঃখ ও 
অজস্থরতা আল্লাির সমীপ্টপই জনপ্টবদন করজছ…”[সরূা ইউসুে]। সুতরাং, 
শরীরচচোর মধয জদপ্টয় সযভাপ্টব শরীপ্টরর উিতৃ্ত শজক্ত জনেেমন িয়, সালাত সতমজন 
একজট আধযাজত্মক অনুশীলন যার মাধযপ্টম আপজন মপ্টনর েিীপ্টন িপ্টম থাকা 
অনুভূজতগুপ্টলাপ্টক সুন্দরতম উপাপ্টয় জনঃসরণ করপ্টত পাপ্টরন।  
 
সবপ্টশপ্টষ, সালাপ্টত কুরআন জতলাওয়াপ্টতর মপ্টধয জদপ্টয় আপনাপ্টক প্রজতজনয়ত 
আজখরাপ্টতর বড় জচেজটর কথা িরণ কজরপ্টয় সদওয়া িপ্টচ্ছ। িািান্নাপ্টমর জচরস্থায়ী 
বন্দীদশার বণেনা আপনার পাজথেব দুঃখকিগুপ্টলাপ্টক তুচ্ছ কপ্টর সদয়। িান্নাপ্টতর 
অবণেনীয় সুপ্টখর বণেনা আপনার চারপাপ্টশর রূঢ় বাস্তবতা সথপ্টক আপনাপ্টক 
েজণপ্টকর অবকাশ সদয়। নবী-রাসলূপ্টদর সংঘাতময় িীবন সংগ্রাম আপনার মপ্টন 
সংিজতর সচতনা সজৃি কপ্টর। একইসাপ্টথ আপনাপ্টক এও িাজনপ্টয় সদয় সয, পজৃথবীর 
সসরা মানুষগুপ্টলার পাজথেব িীবন কুসুমাস্তীণে জছল না। সালাপ্টতর মাপ্টঝ কুরআন 
পাঠ আপনাপ্টক আপনার চারপাশপ্টক সজঠক দজৃিভজঙ্গ সথপ্টক উপলজি করপ্টত 
সািাযয কপ্টর এবং সামপ্টনর বনু্ধর পথপ্টক মসণৃ ও পজরজচত কপ্টর সতাপ্টল।  
 
 
তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট-সসল #১০৬  
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 কুরআি এবং আপতি (পবব ০৯) 

 
সরূা বাকারার ১৫৮ নং আয়াপ্টত আল্লাি বপ্টলপ্টছন:  

 

“শনঃিতিতহ ‘িািা’ এবং ‘িািওয়া’ (পাহাড় দুতিা) আল্লাহি 
শনদিবনিিতূহি অন্যতি, অতএব েশদ মতািাতদি িতধয মকাতনা মলাক 
হাি শকংবা ওিিা আদায় কিাি (এিাদা কতি), তািঁ জতন্য এই উভয় 
(পাহাতড়ি) িাতঝ তাওয়াি কিাতত মদাতেি শকিু মনই... ” 

 
প্রথমবার সদপ্টখই এই আয়াপ্টতর প্রকৃত অথে অনুধাবন করা যায় না। জকনু্ত এ 
আয়াত নাজযপ্টলর পজরজস্থজত বণেনা কপ্টর সয, জবষয়জট কতখাজন গুরুত্বপণূে।  
 
আস-সাো ও আল-মারওয়া িপ্টচ্ছ মক্কার দুজট পািাড়। নবী ইবরািীম  
জেজলজস্তন যাওয়ার আপ্টে তাাঁর স্ত্রী িাপ্টিরা ও পেু ঈসমাইল  সক এই পািাড় 
দুজটর কাপ্টছ সরপ্টখ জেপ্টয়জছপ্টলন। জবজব িাপ্টিরা তাাঁর জপপাসাতে পপু্টের িপ্টন্য একটু 
পাজন খুাঁিপ্টত জেপ্টয় এই দুই পািাড়চূড়ার মাপ্টঝ সাতবার ওঠানামা কপ্টরন (এই 
ওঠানামার ঘটনাজট আস-সা’ঈ নাপ্টম পজরজচত)। পরবতেীপ্টত যখন ইবরািীম  
মানুষপ্টক মক্কায় িাজ্জ করার িপ্টন্য আিবান করপ্টলন তখন জবজব িাপ্টিরার এই 
ঘটনা সথপ্টকই িপ্টজ্জর সময় সা’ঈ করার প্রচলন ঘপ্টট। পরবতেীপ্টত বহু-ঈেরবাদ বা 
জশরক আরপ্টব জশকড় সেপ্টড় বপ্টস। তখন এই দুই পািাড়চূড়ায় মজূতে বসাপ্টনা িয় 
আর মানুষ সা’ঈ করার সময় মজূতেগুপ্টলার প্রজত শ্রদ্ধা জনপ্টবদন করা শুরু কপ্টর। 
কালিপ্টম মসুজলমরা িয়ী িপ্টলা এবং ইসলাম সপ ত্তজলকতাপ্টক পজবে মক্কাভূজম 
সথপ্টক উৎখাত করল। জবশুদ্ধ তাওিীপ্টদর যপু্টে সয পদ্ধজতপ্টত িাজ্জ পাজলত িপ্টতা 
সসই িাজ্জ আবার জেপ্টর এল। জকনু্ত িাজিজলয়যাপ্টতর যপু্টে সপ ত্তজলকতার আদপ্টল 
সাো-মারওয়ার মাপ্টঝ সা’ঈ করার সয প্রথা প্রচজলত জছল তা বিাল থাকপ্টব জক না 
তা জনপ্টয় মানুপ্টষর মপ্টন অজনিয়তা সজৃি িপ্টলা। কারণ সািাবােণ   
িাজিজলয়যাপ্টতর দাপ্টে কলজঙ্কত প্রথাপ্টত শাজমল িপ্টত আগ্রিী জছপ্টলন না। বখুারী 
এবং মসুজলম সথপ্টক বজণেত, আনাস জবন মাজলক  সক জিপ্টজ্ঞস করা িপ্টয়জছল, 
'আপজন জক সাো-মারওয়ার মাপ্টঝ সা’ঈ করপ্টত ঘণৃা করপ্টতন?' জতজন উত্তর 
জদপ্টলন, 'হ্যাাঁ, কারণ এটা িাজিজলয়যার সময়কার প্রথা। জকনু্ত এই ঘণৃা কুরআপ্টনর 
এই আয়াত নাজযল িওয়ার আে পযেন্তই জছল: “অবিযই ‘িািা’ এবং ‘িািওয়া’ 
(পাহাড় দুতিা) আল্লাহি শনদিবনিিতূহি অন্যতি, অতএব েশদ মতািাতদি িতধয 
মকাতনা মলাক হি শকংবা ওিিা আদায় কিাি (এিাদা কতি), তািঁ জতন্য এই 
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উভয় (পাহাতড়ি) িাতঝ তাওয়াি কিাতত মদাতেি শকিু মনই...”। এই প্রথাজটর 
অনুপ্টমাদন সদওয়া িপ্টয়জছল কারণ এজট জছল প্রকৃতপপ্টে ইবরািীম  এর িাপ্টজ্জর 
সুন্নাি। পরবতেীপ্টত মক্কার মশুজরকরা এপ্টক জবকৃত কপ্টরজছল।  
 
এই আয়াতজট িীপ্টনর প্রজত সািাবাপ্টদর  দজৃিভজঙ্গ এবং ইসলাপ্টমর স্বতন্ত্র একজট 
শবজশপ্টিযর জদপ্টক আমাপ্টদর দজৃি আকষেণ কপ্টর। তারা সযপ্টকাপ্টনা আচার-প্রথা অথবা 
কািপ্টক ইসলাপ্টমর দজৃিপ্টত শবধ প্রমাণ িওয়ার আে পযেন্ত গ্রিণ করপ্টতন না। িীন 
ইসলাম সািাবাপ্টদর  হৃদয়, মন, আচরণ আর দজৃিভজঙ্গপ্টত এক শবপ্লজবক 
পজরবতেন এপ্টন জদপ্টয়জছল। তাপ্টদর িীবপ্টন ইসলাম জছল একটা জবদুযৎ প্রবাপ্টির 
মপ্টতা যা তাপ্টদর পপু্টরা সত্তার জভতপ্টর প্রবাজিত িপ্টয় পনুজবেন্যাস আর পজরমািেপ্টনর 
মাধযপ্টম নতুন এক সত্তার িন্ম জদত। শবদুযজতক প্রবাি যখন জকছু পরমাণরু গ্রুপ্টপর 
মধয জদপ্টয় প্রবাজিত িয় তখন তা তাপ্টদর ইপ্টলক্ট্রন জবন্যাসপ্টকই সম্পণূেরূপ্টপ 
পনুজবেন্যস্ত কপ্টর সেপ্টল। ইসলাম সািাবাপ্টদর  মাপ্টঝ জঠক এই কািটাই 
কপ্টরজছল। মসুজলম িওয়ার জসদ্ধান্ত সনওয়ার পর সথপ্টক সািাবােণ  িীবপ্টনর 
প্রজতটা আজঙ্গক ইসলাপ্টমর আপ্টলাপ্টক জবপ্টেষণ করপ্টতন আর সদখপ্টতন কুরআপ্টনর 
আপ্টলাপ্টত তা সকমন সদখায়। যা জকছু ইসলাপ্টমর সাপ্টথ সামঞ্জসযপণূে তা তাাঁরা ধপ্টর 
রাখপ্টতন। আর যা জকছু ইসলাপ্টমর একটুখাজন িপ্টলও জবপরীত, তার ধাপ্টর কাপ্টছও 
সািাবােণ সযপ্টতন না। কারণ সসগুপ্টলাপ্টক তাাঁরা িাজিজলয়যাপ্টতর ধ্বংসাবপ্টশষ 
জিসাপ্টব জবপ্টবচনা করপ্টতন। সাজয়যদ কুতুব t বপ্টলপ্টছন :  
 

“রাসলূলু্লাি  এর সময় যখন একিন মানুষ ইসলাম গ্রিণ করত, সস 
তৎেণাৎ িাজিজলয়যাপ্টতর সাপ্টথ জনপ্টির সম্পকে সছদ কপ্টর সেলত। 
ইসলাপ্টমর বপৃ্টত্ত প্রপ্টবশ করা মােই সস তার অতীত িীবপ্টনর 
অন্ধকারাচ্ছন্নতা সথপ্টক মকু্ত িপ্টয় নতুন এক িীবনবযবস্থা গ্রিণ করত। সস 
তার অজ্ঞতাপণূে িীবপ্টনর কমেকাণ্ডপ্টক খবু সতকেতার সাপ্টথ জবচার করত 
এবং তার মপ্টন িপ্টতা ইসলাপ্টম ঐ অপজবে কািগুপ্টলার সকাপ্টনা ঠাাঁই সনই। 
এই অনুভূজতপ্টক সাপ্টথ কপ্টর সস নতুন এক পপ্টথ চলার আশায় ইসলাপ্টমর 
ছায়ায় এপ্টসজছল … এবং কুরআপ্টনর জদপ্টক মপ্টনাজনপ্টবশ কপ্টরজছল সযন এই 
কুরআপ্টনর ছাাঁপ্টচ তার মন-মনন-আত্মা েপ্টড় ওপ্টঠ। 

জশরপ্টকর স্থপ্টল তাপ্টদর মপ্টন জবশুদ্ধ তাওিীদ প্রজতজষ্ঠত িওয়ার কারপ্টণ তারা 
িাজিজলয়যাপ্টতর আবি ও সচতনা, আচার ও প্রথা এবং ধারণা ও 
জবোসগুপ্টলা পজরতযাে কপ্টর। এই সামজগ্রক বিেন জছল ইসলামী দজৃিভজঙ্গ 
িারা িাপ্টিলী দজৃিভজঙ্গ প্রজতস্থাপপ্টনর েলােল। এ জছল দুজট জভন্ন পপ্টথর 
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জবভািন এবং নতুন পপ্টথ যাোর সচূনা। এ যাোয় িাজিজলয়যাপ্টতর 
মলূযপ্টবাধ, সচতনা বা রীজতনীজতর সকাপ্টনা বালাই সনই।”  

সকাপ্টনা পদাপ্টথের মধয জদপ্টয় জবদুযৎ প্রবাজিত িপ্টল সযমন কপ্টর তার ইপ্টলক্ট্রনগুপ্টলা 
সম্পণূে পনুজবেন্যস্ত িপ্টয় পপ্টড়, সতমজন ইসলামও তাপ্টদর িাপ্টিল িীবনযাো এবং 
মানজসকতায় আমলূ পজরবতেন সাধন কপ্টরজছল। িাজিজলয়যাির মাপ্টঝ বসবাস না 
করপ্টলও তারা তাপ্টদর বযজক্তপ্টত্বর সছাট-বড় সবগুপ্টলা জদক ইসলাপ্টমর আপ্টলাপ্টক 
যাচাই-বাছাই ও মলূযায়ন কপ্টর সদখপ্টতন এবং সস অনুযায়ী জনপ্টিপ্টদর সেপ্টল 
সািাপ্টতন, তা যত কজঠনই সিাক না সকন। তাাঁপ্টদর কাপ্টছ ইসলাম জছল এতটাই 
গুরুত্বপণূে। আি আমাপ্টদর সামপ্টন তাপ্টদর মপ্টতা কপ্টর ইসলাম পালপ্টনর সুপ্টযাে 
এপ্টসপ্টছ, সকননা আমরা আিপ্টক িাজিজলয়যাি প্রতযে করজছ ও তার মাপ্টঝ বসবাস 
করজছ।  
 
উমর ইবন আল-খাত্তাব  বপ্টলজছপ্টলন, “িাজিজলয়যাি জক তা না সিপ্টনই যখন 
মানুষ মসুজলম জিসাপ্টব সবপ্টড় উঠপ্টব তখন ইসলাপ্টমর বন্ধন আপ্টস্ত আপ্টস্ত এক এক 
কপ্টর ছুপ্টট সযপ্টত থাকপ্টব।” 
 
এই উজক্তজটর উপর বক্তবয জদপ্টত জেপ্টয় ইমাম ইবন আল-কাজয়যম t বপ্টলন : 
 

“িাজিজলয়যাির েজতপ্রকৃজতর বযাপাপ্টর জ্ঞান ও ধারণা থাকার কারপ্টণ 
সািাবােণ  ইসলাম ও এর প্রজতজট খুাঁজটনাজট জবষয়াজদ, এর 
কমেপদ্ধজত(methodology) এবং এর আওতাধীন জবষয়গুপ্টলা সম্পপ্টকে 
সবপ্টচপ্টয় সবজশ জ্ঞান রাখপ্টতন। ইসলাপ্টমর বযাপাপ্টর তাাঁরাই সবপ্টচপ্টয় সবজশ 
উৎসািী জছপ্টলন। তারাই ইসলামপ্টক সবপ্টচপ্টয় সবজশ ভাপ্টলাবাসপ্টতন। 
তাাঁরাই ইসলাপ্টমর শত্রুপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ সবপ্টচপ্টয় সবজশ লড়াই কপ্টরপ্টছন এবং 
ইসলামজবপ্টরাধী মতাদপ্টশের বযাপাপ্টর সবপ্টচপ্টয় সবজশ সতকে জছপ্টলন। আর 
এই সব জকছুই সম্ভব িপ্টয়প্টছ শুধমুাে ইসলাপ্টমর জবপরীতধমেী 
জিজনসগুপ্টলার বযাপাপ্টর তাাঁপ্টদর পজরষ্কার জ্ঞান থাকার কারপ্টণ। ইসলাম 
যখন তাাঁপ্টদর কাপ্টছ এপ্টসজছল তখন ইসলাপ্টমর সবজকছুই তাাঁপ্টদর 
িীবনযাোর সাপ্টথ সাংঘজষেক জছল। তাই, ইসলাপ্টমর জবপরীতধমেী 
জিজনসগুপ্টলার জনকৃিতার সাপ্টথ তাাঁপ্টদর পবূেপজরজচজতর কারপ্টণ তাাঁপ্টদর 
আপ্টবে আর লড়াই জছল অন্য সবার সচপ্টয় তীি। আর এ িন্যই ইসলাপ্টমর 
প্রজত তাপ্টদর জ্ঞান, ভাপ্টলাবাসা এবং আত্মতযাে জছল সবপ্টচপ্টয় সবজশ। 
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সকননা তারা ইসলাপ্টমর জবপরীত জবষয়গুপ্টলার বযাপাপ্টর সমযক অবেত 
জছপ্টলন।  

 এটা অপ্টনকটা এরকম সয, একিন দুঃপ্টখ িিেজরত অসুস্থ, দজরদ্র, ভীত 
আর একাকী সলাক িঠাৎ কপ্টরই এসব জকছু সথপ্টক মজুক্ত সপপ্টয় 
আরামদায়ক, জনরাপদ, ঐেযেময় এবং উন্নত িীবন লাভ করল। এরকম 
সলাক তাাঁপ্টদর পপূ্টবের জতক্ত অজভজ্ঞতা থাকার কারপ্টণ অপ্টপোকৃত সবজশ 
সুখী িপ্টব। কারণ সযই বযজক্তর অতীপ্টত কপ্টির অজভজ্ঞতা সনই সস এই 
আরাপ্টমর িীবন আর কপ্টির িীবপ্টনর মাপ্টঝ সয পাথেকয সসটা উপলজি 
করপ্টত পারপ্টব না।” 

আজম সবসময় আশা করতাম সয পজিপ্টমর সকাপ্টনা িীন জশোথেী ‘মাসা’জয়ল আল-
িাজিজলয়যাি’ – নামক অতুলনীয় গ্রন্থজটর একটা আধজুনক সংস্করণ শতজর করার 
দাজয়ত্ব সনপ্টব সযজটপ্টত বতেমান একজবংশ শতাব্দীর িাজিজলয়যাির একজট পজরষ্কার 
এবং উপলজিপ্টযােয বণেনা থাকপ্টব। এজট থাকপ্টল আধজুনক িাজিজলয়যাি এবং 
ইসলাপ্টমর মধযকার পাথেকয আমাপ্টদর সচাপ্টখ সুস্পি িপ্টয় ধরা জদত এবং 
ইসলামপ্টক আমরা আপ্টরা েভীরভাপ্টব বঝুতাম। এই সুন্নািজট সমপ্টন চলপ্টল 
আমাপ্টদর িীবন অপ্টনক সিি িপ্টয় সযত। এরকম একটা সম্পাদনায় জকছু জিজনস 
অবশযই অন্তভুেক্ত থাকপ্টত িপ্টব। সযমন, আমাপ্টদর শবজেক দজৃিভঙ্গী 
(worldview), রািনীজতর একাল-সসকাল, সমাপ্টির রীজতনীজত (প্টযমন: বাজহ্যক 
আচার-পজরচ্ছপ্টদর সেপ্টে ইসলাম বনাম িাজিজলয়যাি), জবপ্টনাদন, পাজরবাজরক 
িীবন, জশো-সংস্কজৃত, সামাজিক কাঠাপ্টমা, সমাপ্টি ধপ্টমের প্রজত মপ্টনাভাব, বাপ্টি 
ভাষার বযবিার, সম্পপ্টদর ভূজমকা, স্বাস্থযপ্টসবা ও জলঙ্গ জবষয়ক শবষময, বণেবাদ, 
সমাপ্টি সয নতা এবং আপ্টরা অপ্টনক জকছু। ইসলাপ্টমর সাপ্টথ সাংঘজষেক একুশ 
শতপ্টকর িাজিজলয়যাির সকল জবষয় এমনভাপ্টব সংকলন করপ্টত িপ্টব সযন সসজট 
পপ্টড় “কী করা যাপ্টব আর কী করা যাপ্টব না”, এমন একটা তাজলকা পাওয়া যায়। 
এর মাধযপ্টম সকান কািগুপ্টলা করা যাপ্টব তা িানা িপ্টয় যাপ্টব। েপ্টল ইসলামপ্টক 
যপু্টোপপ্টযােীভাপ্টব সদখা সিি িপ্টব এবং সািাবাপ্টদর  মপ্টতা কপ্টর ইসলাম 
সবাঝা ও মানার সেপ্টে তা সিায়ক িপ্টব। 
 
ইমাম ইবন আল-কাজয়যম t তাাঁর “মাদাজরি আস-সাজলজকন” গ্রপ্টন্থ বপ্টলপ্টছন, 
“একিন মানুপ্টষর হৃদয় সথপ্টক িাজিজলয়যাপ্টতর সশষ অংশটুকুও জবদায় সনওয়ার 
আে পযেন্ত সস কখপ্টনাই ঈমাপ্টনর জমিতা এবং সতযতা ও ইয়াক্বীপ্টনর স্বাদ জনপ্টত 
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পাপ্টর না।” সাো-মারওয়ার মাপ্টঝ সা’ঈ করার বযাপাপ্টর সজন্দিান থাকার সময় 
এটাই জছল সািাবাপ্টদর  মপ্টনর অবস্থা।  
 
আল্লাি k সািাবােপ্টণর  উপর সনু্তি সিান এবং আমাপ্টদরপ্টক তাাঁপ্টদর পপ্টথ 
চলার তাওজেক্ব জদন।  
 
 
তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট-সসল #১০৬ 
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কুরআি এবং আপতি (পবব ১০) 

 

সরূা বাকারার ১৭২ নাম্বার আয়াপ্টত আল্লাি বপ্টলন,  
 

“মহ ঈিানদািগণ, মতািিা পশবত্র বস্তু িািগ্রী আহাি কি, মেগুতলা 
আশি মতািাতদিতক রুেী শহিাতব দান কতিশি এবং শুকশিয়া আদায় কি 
আল্লাহি, েশদ মতািিা একান্তভাতব শুধ ুতাঁিই ইবাদাত কি।” 

 
এই আয়াপ্টত খাবার সংিান্ত জতনজট গুরুত্বপণূে জবষয় আপ্টছ। এর প্রপ্টতযকজটই 
আমাপ্টদর তাওিীপ্টদর কথা িরণ কজরপ্টয় সদয়।  
 
প্রথমটা িপ্টলা, আল্লাি k আমাপ্টদর জনজদেি একজট খাবার সখপ্টত বপ্টলনজন। জতজন 
জবপ্টশষভাপ্টব সয সকল খাবার ‘তাইজয়যব’ সসগুপ্টলা সখপ্টত বপ্টলপ্টছন। অথোৎ শুধ ু
স্বাদসবেস্ব খাবার নয় যা স্বাপ্টস্থযর িপ্টন্য ভাপ্টলা, পজুিকর, স্বাস্থযকর এবং উপকারী 
সসগুপ্টলা সখপ্টত বপ্টলপ্টছন। এর কারণ িপ্টলা আমাপ্টদর সদিটা আসপ্টল ‘আমাপ্টদর’ 
নয়। এজট আমাপ্টদর উপর অজপেত একজট আমানাত। একজট অভীি লেয অিেপ্টনর 
পাপ্টথয় জিসাপ্টব আমাপ্টদর এই আমানাতজট সদওয়া িপ্টয়প্টছ। আর সসই অভীি লেয 
িপ্টচ্ছ আল্লাির ইবাদাত। এই কারপ্টণ, আল্লাি কুরআপ্টনর জকছু অংশ িপু্টড় শুধ ু
খাবার জিপ্টসপ্টব আমাপ্টদর িন্য কী উত্তম সস বযাপাপ্টর জনপ্টদেশনা জদপ্টত কথা 
বপ্টলপ্টছন। আর আল্লাির জনপ্টদেশনা সমাতাপ্টবক তাইজয়যবাত গ্রিপ্টণর মাধযপ্টম আমরা 
আল্লাির সদওয়া এই আমানতপ্টক সবপ্টচপ্টয় ভাপ্টলাভাপ্টব সংরেণ করপ্টত পারব। 
মাজটর তলা সথপ্টক সবর িপ্টয় আমাপ্টদর সপপ্টট যাওয়ার আে পযেন্ত সয খাবারগুপ্টলার 
সচিারা একই থাপ্টক সসগুপ্টলাই িপ্টচ্ছ সপ্টবোত্তম খাবার। কারণ এগুপ্টলাপ্টত সকাপ্টনা 
আকষেণীয় সমাড়ক আর বািারী রে থাপ্টক না। শাকসবজি ও েলমপূ্টল আপ্টছ 
োইপ্টটাকযাজমকযালস আর মাইপ্টিাজনউজট্রপ্টয়ন্টস যা আমাপ্টদর শরীরপ্টক িমােত 
সচল ও কাযেকরী রাখার প্রজিয়াপ্টক জিইপ্টয় রাপ্টখ। ওিন সবপ্টড় সেপ্টল শরীপ্টরর 
এই প্রজিয়াগুপ্টলা েজতগ্রস্ত িয় আর পজরণাপ্টম রপ্টক্ত জচজন ও চজবের পজরমাণ এবং 
উচ্চ রক্তচাপ বজৃদ্ধ পায়। েপ্টল ধমনীর েজত িয়। জদপ্টন পাাঁচ সবলা সবজি সখপ্টলও 
হৃদপ্টরাে এবং সস্ট্রাপ্টকর সম্ভাবনা ততটা থাপ্টক না, যতটা দুই সবলা অন্য খাওয়া 
সখপ্টল থাপ্টক। আর টপ্টমপ্টটা, েুলকজপ ও অন্যান্য সবিু শাক-সবজি জবজভন্ন ধরপ্টনর 
কযান্সার প্রজতপ্টরাপ্টধ সিায়ক ভূজমকা রাপ্টখ।  
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জিতীয় গুরুত্বপণূে শবজশিযজট িপ্টলা, এই আয়াত আমাপ্টদর িাজনপ্টয় জদপ্টচ্ছ সয, 
আল্লািই িপ্টলন এইসব খাবাপ্টরর সযাোনদাতা। প্রজতবারই যখন আমরা আেুল বা 
চামপ্টচ কপ্টর একটুখাজন খাবার মপু্টখ তুপ্টল জনই, ততবারই তা সযন সদজখপ্টয় সদয় 
এই পজৃথবীপ্টত আমরা আল্লাির কতটা মখুাপ্টপেী। আপজন যতই ধনী বা েজরব 
সিান, সিান জবখযাত বা অখযাত সকউ, অথবা সবল জকংবা দুবেল; দুজনয়ার প্রজতজট 
মানুষই তার জনপ্টির চাইপ্টতও বড় বা শজক্তশালী জকছুর মখুাপ্টপেী। আমরা সক 
আর আমরা সক নই, খাবারই আমাপ্টদর সসটা িাজনপ্টয় সদয়। সকউ অপ্টন্যর উপর 
যতই েমতাবান সিাক না সকন, এই েমতা সয জমপ্টছ ভ্রম ছাড়া জকছুই নয় তা 
খাবাপ্টরর বযাপার আসপ্টলই সবাঝা যায়। তখন সস আর আট-দশজট সজৃিরই 
অনুরূপ, স্রিার অনুগ্রপ্টি সবাঁপ্টচ থাকা এক সজৃি। এই সলখাজট যারা পড়প্টছন, তাপ্টদর 
সবজশরভাপ্টেরই িয়প্টতা সকাপ্টনা সবলা অভুক্ত িপ্টয় থাকপ্টত িয় না। জকনু্ত সখয়াল 
করুন, সখপ্টত বপ্টস খাবাপ্টরর স্বাদ-েন্ধ-শবজচেয, রন্ধন-সক শলসি অন্যান্য জবষয় 
জনপ্টয় কথা বলপ্টত জেপ্টয় আমরা মখুয আপ্টলাচনা সথপ্টকই দূপ্টর সপ্টর যাই। পজরবার-
পজরিন আর বনু্ধ-বান্ধব জনপ্টয় সখপ্টত বপ্টস আমরা একটা গুরুত্বপণূে বাস্তবতার 
বযাপাপ্টর অসপ্টচতন িপ্টয় পড়জছ। আর তা িপ্টলা: মানুষ জিপ্টসপ্টব আল্লাির উপর 
আমাপ্টদর জনভেরতা। আল্লাির জদপ্টক আমাপ্টদর সচপ্টয় থাকা। আমরা ভুপ্টল যাজচ্ছ, 
আমরা আল্লাির তুলনায় কতই না দুবেল। আর আমাপ্টদর তুলনায় আল্লাি k 
কতই না শজক্তশালী! এই মিাসতয আমরা উপলজি করপ্টত ভুপ্টল যাই। খাবাপ্টরর 
সযাোন সদওয়াটা আল্লাির একজট অনন্য গুণ যা আল্লাি সরূা আয-যাজরয়াত এর 
৫৭ নাম্বার আয়াপ্টত বপ্টলপ্টছন, “....এবং (তাতদি কাতি আশি) এিাও চাই না মে, 
তািা আিাতক আহােব মোগাতব”, সজৃি আর স্রিার মাপ্টঝ খাবাপ্টরর সযাোন সদওয়ার 
জবষয়জটপ্টক একজট পাথেকযকারী শবজশিয জিপ্টসপ্টব আল্লাি জচজিত কপ্টরপ্টছন। 
 
আর সজতযই, এই সিলখানায় খাবার জদপ্টত জনধোজরত সময় সথপ্টক মাে ৩০ জমজনট 
সদজর িপ্টলই কপ্টয়জদরা েুধার জ্বালায় অজস্থর িপ্টয় জচৎকার সচাঁচাপ্টমজচ আর দরিায় 
আঘাত করা শুরু কপ্টর সদয়। এজট সযন মানুপ্টষর সীমাবদ্ধতা আর 
পরমখুাপ্টপেীতার বাস্তব প্রদশেনী। কাপ্টিই, আিপ্টকর পর সথপ্টক যখন আপজন 
সকাপ্টনা খাবার অথবা নাস্তা উপপ্টভাে করপ্টত বসপ্টবন, অবশযই এর অন্তজনেজিত 
তাৎপযে ও বাস্তবতা অনুধাবন কপ্টর তা উপপ্টভাে করপ্টবন। 
 
সবপ্টশপ্টষ, উপপ্টর বজণেত বাস্তবতার উপলজি আপনাপ্টক আল্লাির প্রজত কৃতজ্ঞ 
িওয়ার জদপ্টক ধাজবত করপ্টব। সিীি মসুজলম-এ রাসলূ  বপ্টলন, “জনিয়ই 
আল্লাি সনু্তি িন তাাঁর বান্দার ওপর, যখন সস জকছু খাবার খায় আর আল্লাির 



কুরআি এবং আপতি  প্রাচীর | 110 
 

প্রশংসা কপ্টর।” এটা একই সাপ্টথ তাওিীপ্টদর বজিঃপ্রকাশ এবং এই রূঢ় বাস্তবতার 
স্বীকৃজত, সয এই সছাট্ট খাবাপ্টরর টুকপ্টরাটা লে লে মসুজলম ভাই- যাপ্টদর আপজন 
িয়প্টতা আপনার িীবপ্টন সকাপ্টনাজদন সদপ্টখনও জন- তাপ্টদর সচাপ্টখ এই টুকপ্টরাজট 
একটা কেনা মাে। যার সকবল স্বপ্নই সদখা চপ্টল। সসামাজলয়া বা িাইজতর ভয়াবি 
লাোমিীন দুজভেপ্টের জদপ্টক তাজকপ্টয় সদখনু। খাবার জকছুেপ্টণর মপ্টধয আসপ্টবই এই 
জনিয়তা থাকার পরও আমার চারপাপ্টশর কপ্টয়জদরা একটু সদজরপ্টতই অজস্থর িপ্টয় 
দরিায় আঘাত করা শুরু কপ্টর সদয়। অথচ এক মিূুতে ভাবনু সতা, আপনার 
দজৃিসীমার মপ্টধয সকাথাও সকাপ্টনা খাবার সনই। আপনার সকাপ্টনা জনিয়তা সনই সয, 
আপজন সারাজদন বা সারা সপ্তাি জকছু মপু্টখ জদপ্টত পারপ্টবন জক না। কী করপ্টবন 
আপজন? এপ্টিন পজরজস্থজতপ্টত বসবাসকারী একিন বযজক্ত সয দুঃস্বপ্টপ্নর সাপ্টথ 
প্রজতজনয়ত লড়াই কপ্টরন তা পজিমা ধনী সদপ্টশর দজরদ্রতম সলাকজটও কেনা 
করপ্টত পারপ্টব না। এমন দুঃস্বপ্ন সথপ্টক মজুক্ত সপপ্টত উন্মাপ্টদর মপ্টতা সছাটাছুজট করা 
ছাড়া আর কীইবা করার আপ্টছ? ভাবনু সতা, আপনার জনপ্টির েুৎ-জপপাসার সাপ্টথ 
যজদ স্ত্রী আর সন্তানপ্টদর অনািারজেি মখু সযাে িয় তািপ্টল আপনার সকমন 
লােপ্টব? খজুশর কথা িপ্টচ্ছ, এই কেনা শুধইু েজণপ্টকর িপ্টন্য আপনার মাথার 
একটা সছাট্ট অংশ িপু্টড় জবদযমান থাকপ্টব। জকনু্ত এ দুজনয়ায় আপনার সচাপ্টখর 
আড়াপ্টলর লাপ্টখা মানুপ্টষর িপ্টন্য এটাই বাস্তবতা। এটাই িীবন, ভাবপ্টত না 
চাইপ্টলও ভাবপ্টত িপ্টবই। এই িীবন সথপ্টক পাজলপ্টয় সবড়াপ্টনার সকাপ্টনা সুপ্টযাে 
সনই। সয বযজক্ত মন-প্রাণ ভপ্টর খাবার খায়, অথচ এ খাবাপ্টরর সন্ধানদাতা 
(আল্লাি) ও প্রকৃত অপ্টথে অমলূয এই খাবাপ্টরর সজঠক মলূযায়ন করপ্টত িাপ্টন না, সস 
আসপ্টল এই খাবার খাওয়ারই সযােয নয়।  
 
আল-ইমাম আল আওযা’ই t একবার দামাস্কাস সথপ্টক শাম উপকূপ্টল যাো 
করজছপ্টলন। পজথমপ্টধয তার এক বনু্ধর শিপ্টর তাপ্টক থামপ্টত িপ্টলা। বনু্ধজট তাপ্টদর 
দুইিপ্টনর িপ্টন্যই রাপ্টতর খাবার শতজর করল। যখন তারা সখপ্টত বসপ্টলন, বনু্ধজট 
বলপ্টলন, “সি আব ু ‘আমার! খাও। আর আমাপ্টক েমা কর। কারণ, তুজম এমন 
একসময় এপ্টল যখন আজম জকছুটা টানাপ্টপাপ্টড়প্টন আজছ।”ইমাম আওযা’ই তাাঁর 
িাত সজরপ্টয় জনপ্টলন এবং খাবার গ্রিণ করা সথপ্টক জবরত থাকপ্টলন। বনু্ধজট বারবার 
তাাঁপ্টক খাওয়ার িপ্টন্য অনুপ্টরাধ করপ্টত লােপ্টলন জকনু্ত জতজন প্রজতবারই অস্বীকৃজত 
িানাপ্টলন। সশষ পযেন্ত বনু্ধজট খাবার গুজছপ্টয় সেলপ্টলন। তারপর দুিপ্টনই শুপ্টয় 
পড়প্টলন। পরজদন সকাপ্টল উপ্টঠ বনু্ধজট ইমাম আওযা'ইপ্টক প্রে করপ্টলন, 'কাল 
রাপ্টত তুজম সখপ্টল না সকন?” আল আওযা’ই িবাপ্টব বলপ্টলন, “আজম সসই খাবার 
ছুাঁপ্টয় সদখপ্টত চাইজন সয খাবাপ্টরর িপ্টন্য আল্লাির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা িয়জন বা 
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সয খাবার সামপ্টন জনপ্টয় আল্লাির জন’আমত সসই খাবারপ্টকই সছাট কপ্টর সদখা 
িপ্টয়প্টছ।  
 
তাই খাওয়া-দাওয়ার সাপ্টথ আপ্টিপপৃ্টষ্ঠ িজড়প্টয় আপ্টছ তাওিীদ।  
 
তাজরক সমিান্না 
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট #১০৮  
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কুরআি এবং আপতি (পবব ১১) 

 
কুরআপ্টন সরূা বাকারার ২১৭ নাম্বার আয়াপ্টত আল্লাি k বলপ্টছন,  
 

“িম্মাশনত িাি িম্পতকব মতািাি কাতি শজতজ্ঞি কতি মে, তাতত েদু্ধ 
কিা মকিন? বতল দাও এতত েদু্ধ কিা ভীেণ বড় পাপ। আি আল্লাহি 
পতথ প্রশতবন্ধকতা িশৃষ্ট কিা এবং কুিিী কিা, িিশজতদ-হািাতিি পতথ 
বাধা মদওয়া এবং মিখানকাি অশধবািীতদিতক বশহষ্কাি কিা, আল্লাহি 
শনকি তাি মচতয়ও বড় পাপ। আি ধতিবি বযাপাতি শিতনা িশৃষ্ট কিা 
নিহতযা অতপিাও িহা পাপ …”  
 

জিিজর ২য় বপ্টষে এই আয়াত নাজযল িয়। রাসলূলু্লাি  ‘আব্দলু্লাি ইবপ্টন িািশ 
এর সনতপৃ্টত্ব ১২ িন সািাজবপ্টক  কুরাইশপ্টদর একজট খাদযবািী কাপ্টেলাপ্টক 

অবপ্টরাধ করপ্টত নাখলাি (মক্কা ও তাপ্টয়প্টের মাঝামাজঝ) নামক স্থাপ্টন পাঠান। 
মসুজলমপ্টদর উপর বাড়াবাজড় রকপ্টমর যলুমু-জনযোতনকারী জকছু মশুজরক সসই 
কাপ্টেলাপ্টত জছল। অতযাচাপ্টরর সেপ্টে তারা সবরকপ্টমর সীমা অজতিম কপ্টরজছল। 
তারা মসুজলমপ্টদর অথেসম্পদ আত্মসাৎ কপ্টরজছল, মসুজলমপ্টদর ঘরছাড়া কপ্টরজছল, 
সািাজবপ্টদর  অতযাচার কপ্টরজছল, এমনজক রাসলূ  সক ও তারা একাজধকবার 
িতযার সচিা কপ্টরজছল। সসই কাপ্টেলার কাছাকাজছ জেপ্টয় ‘আবদুল্লাি ইবপ্টন িািশ 
এই ঘণৃয সলাকগুপ্টলাপ্টক সদখপ্টত পান। সািাবাপ্টদর  মপ্টন তখন এ কাপ্টেলাজট 
আিমণ কপ্টর তাপ্টদর জনপ্টিপ্টদর অথেসম্পপ্টদর জকয়দংশ সেরত পাওয়ার জচন্তা 
উজদত িয়। জকনু্ত সস সময়টা জছল রিব মাস। চারজট সম্মাজনত মাপ্টসর মপ্টধয 
অন্যতম রিব মাপ্টস যদু্ধ-জবগ্রপ্টি জলপ্ত িওয়া জছল িারাম। তপ্টব অপ্টনকেণ সভপ্টব 
সদখার পর, মসুজলমপ্টদর সসই সছাট্ট দলজট তাই করার জসদ্ধান্ত সনয় যা ইজতিাস 
এবং পজরজস্থজতর জবচাপ্টর সমথেনপ্টযােয। তারা সস কাপ্টেলাজট আিমণ কপ্টরন এবং 
তাপ্টদর িারাপ্টনা জকছু সম্পদ পনুরুদ্ধার কপ্টরন।  
 
এই ঘটনা রাসলূ সক অস্বজস্তকর পজরজস্থপ্টত সেপ্টল সদয়। এই ঘটনাপ্টক পুাঁজি 
কপ্টর এবার মশুজরকরা সমাপ্টি শি শচ বাাঁজধপ্টয় মসুজলমপ্টদর জবপপ্টে িনসমথেন 
আদাপ্টয়র সুপ্টযাে পায়। তারা বপ্টল সবড়াপ্টত থাপ্টক মসুজলমরা যপু্টদ্ধর পজবে রীজত 
লঙ্ঘন কপ্টরপ্টছ। তারা উগ্র, তারা িঙ্গী, তারা রক্তজপপাসু যদু্ধবাি; তারা শাজন্ত ও 
স্বাধীনতা জবপ্টরাধী চি এবং এ ধরপ্টনর আপ্টরা নানান কথা তারা বলপ্টত শুরু কপ্টর। 
এক পযোপ্টয় জেপ্টয় ইবন িািশ ও তার বাজিনীর কুরাইশপ্টদর কাপ্টেলা আিমপ্টণর 
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ঘটনায় কীভাপ্টব প্রজতজিয়া বযক্ত করা উজচত তা জনপ্টয় মসুজলমরাও জিধাজবভক্ত 
িপ্টয় পপ্টড়। অবপ্টশপ্টষ, আল্লাি k এই আয়াতজট নাজযল কপ্টরন এবং জনজিত 
কপ্টরন সয, হ্যাাঁ, সম্মাজনত মাপ্টস যদু্ধ করা জনজষদ্ধ। জকনু্ত মক্কার মশুজরকরা 
মসুজলমপ্টদর সাপ্টথ এতজদন ধপ্টর যা জকছু অন্যায় কপ্টর আসপ্টছ সসগুপ্টলা জনজষদ্ধ 
মাপ্টস যদু্ধ করার সচপ্টয়ও জনকৃি। এই আয়াপ্টতর মাধযপ্টম মসুজলমপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ 
আনীত অজভপ্টযােপ্টক সকন্দ্র কপ্টর কুরাইশরা সয মানবতার সমজক আতেনাদ সতাপ্টল 
তা জনস্ফল িপ্টয় যায়।  
 
বতেমানকাপ্টলও এই ধরপ্টনর পজরজস্থজত কীভাপ্টব সমাকাপ্টবলা করপ্টত িপ্টব সস 
বযাপাপ্টর এই আয়াত আমাপ্টদরপ্টক জশো সদয়। এই জশো িপ্টলা, ইসলাপ্টমর 
শত্রুরা জকছু ঘটনাপ্টক পুাঁজি কপ্টর োয়দা লটুবার সচিা কপ্টর। এই ঘটনাগুপ্টলা 
আমাপ্টদরপ্টক অপ্টনক সময় রেণাত্মক অবস্থাপ্টন সঠপ্টল সদয়। জকনু্ত আমাপ্টদর 
রেণাত্মক িপ্টয় পড়া সমাপ্টটই উজচত নয়। বরং শকজেয়ত সদওয়ার সচিা না কপ্টর 
বরং ইসলাপ্টমর এইসব শত্রুপ্টদর তাপ্টদর অপরাপ্টধর িন্য কাঠেড়ায় সতালা উজচত। 
ইবপ্টন িািপ্টশর আপাতদজৃিপ্টত অনুজচত কািজটপ্টক তারা শঠতাপণূে উপাপ্টয় 
এমনভাপ্টব োক-সোল জপজটপ্টয় সবার সামপ্টন তুপ্টল ধপ্টরজছল সয, তাপ্টদর জনপ্টিপ্টদর 
সব অপকমে এর নীপ্টচ চাপা জদপ্টয় সেপ্টলজছল। অথচ তাপ্টদর অন্যায় ও অপকমেই 
এই ঘটনার মলূ প্রভাবক জিপ্টসপ্টব কাি কপ্টরজছল। তাপ্টদর এই উপ্টেশযমলূক 
প্রচারণার িবাপ্টব আল্লাি k মসুজলমপ্টদরপ্টক তাপ্টদর োাঁপ্টদ পা জদপ্টয় রেণাত্মক 
িপ্টত বপ্টলনজন। মশুজরকপ্টদর সামপ্টন শকজেয়ত সপশ করপ্টতও বপ্টলনজন। বরং 
আল্লাি মসুজলমপ্টদরপ্টক আপ্টদশ কপ্টরপ্টছন এই মশুজরকপ্টদর সকল অপকমে সবার 
সামপ্টন তুপ্টল ধরপ্টত। এখাপ্টন মসুজলমপ্টদর আচরণটা িপ্টব এমন, “আপ্টর? তুজম 
কাপ্টক সন্ত্রাসী, উগ্রপন্থী বলছ? তুজম জনপ্টি কী কপ্টরপ্টছা আমাপ্টদর সাপ্টথ, সস 
ইজতিাপ্টসর জদপ্টক আপ্টে লে কর!”  
  
এই যপু্টে এপ্টসও মসুজলমপ্টদরপ্টক এই ধরপ্টনর পজরজস্থজতপ্টত পড়প্টত িয়। যখনই 
আমাপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা এবং এই ধরপ্টনর আপ্টরা অজত পজরজচত 
জকছু অজভপ্টযাে তাক করা িয়, তখন অজধকাংশ মসুজলম িয়প্টতা ভাপ্টলা জনয়ত 
জনপ্টয়ই রেণাত্মক অবস্থাপ্টন জেপ্টয় জনপ্টিপ্টদর জনপ্টদোষ প্রমাণ করপ্টত বযজতবযস্ত িপ্টয় 
পপ্টড়। “সদখনু অে জকছু মানুপ্টষর কাপ্টির িন্য আমাপ্টদর ভাবমজূতে নি িপ্টত 
সদওয়া যায় না”, “আমরা শাজন্তকামী মসুলমান”, “ইসলাম জনরীি মানুষ িতযা 
সকাপ্টনািপ্টমই সমথেন কপ্টর না” ইতযাজদ জকছু েৎবাাঁধা বজুল আওপ্টড় তারা সযন 
ইসলামপ্টক কলঙ্কমকু্ত করার সচিা কপ্টর। িপ্টত পাপ্টর তারা এসপ্টবর সাপ্টথ সমাপ্টটও 
িজড়ত জছল না।অপ্টনক সেপ্টে তাপ্টদর এই বজুলগুপ্টলা সতযও বপ্টট। তবওু আে-
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বাজড়প্টয় এসব কথা বপ্টল জনপ্টিপ্টদর ভাবমজূতে পজরচ্ছন্ন রাখার সচিা করাটা পরাজিত 
মানজসকতার একজট লেণ। এই লেণজট পজিমা মসুজলমপ্টদর একজট সনাক্তকারী 
শবজশিয। পজিমারা এভাপ্টবই আমাপ্টদর িন্য োাঁদ সপপ্টত সরপ্টখপ্টছ। তারা চায় 
আমরা নমনীয় িই। শকজেয়ত ও আত্মরোসুলভ প্রজতজিয়া প্রদশেন কজর যাপ্টত 
কপ্টর তারা জনপ্টিপ্টদর জিংস্র ও রক্তাক্ত ইজতিাস আড়াল করপ্টত পাপ্টর। এ কারপ্টণই, 
এই আয়াতজট আমাপ্টদর জশো সদয়, কাজেরপ্টদর সামপ্টন িাাঁটু সেপ্টড় বপ্টস নমঃনমঃ 
িপ্টয় জনপ্টিপ্টদর জনপ্টদোষ প্রমাণ করার এই সবদনাদায়ক মানজসকতা সযন আমরা 
পজরতযাে কজর। বরং িাাঁপ্টট িাজড় সভপ্টে তাপ্টদরপ্টক সযন তাপ্টদর অপকীজতেগুপ্টলা 
সদজখপ্টয় সদই। আর তাপ্টদর অপকীজতের উদািরণ সতা ভুজর ভুজর। 
 
এই আয়াপ্টত মসুজলমপ্টদরপ্টক কুরাইশপ্টদর অপকমে ও অন্যাপ্টয়র স্বরূপস্বরূপ 
উপ্টন্মাচন কপ্টর জদপ্টত জশো সদওয়া িপ্টয়প্টছ। এর উপ্টেশয জছল তাপ্টদর তিেন-
েিেনপ্টক জস্তজমত কপ্টর সদওয়া। জঠক একইভাপ্টব আমাপ্টদর উজচত, আিপ্টক যারা 
ইসলাপ্টমর শত্রু, তাপ্টদর সীমালঙ্ঘন সম্পপ্টকে ওয়াজকবিাল িওয়া এবং সসগুপ্টলার 
একজট তাজলকা শতজর করা। যখনই তারা আমাপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ সন্ত্রাস বা উগ্রপন্থার 
অজভপ্টযাে তুপ্টল আেুল তাক করার ধিৃতা সদখাপ্টব এবং জনপ্টিপ্টদর পরম জিনতষী 
শাজন্তকামী জিপ্টসপ্টব দাজব করপ্টব, তখন আমরা তাপ্টদর কুকীজতের ইজতিাস উপ্টন্মাচন 
করব।  
 
আমাপ্টদর সনজটভ আপ্টমজরকানপ্টদর েণিতযার ইজতিাস সম্বপ্টন্ধ িানা উজচত। 
কলম্বাস আসার আপ্টে তাপ্টদর সংখযা জছল প্রায় ১ সকাজট। জকনু্ত ইউপ্টরাজপয়ান 
িানাদাররা বতেমান আপ্টমজরকা যকু্তরাপ্টের এই আজদ অজধবাসীপ্টদর কচুকাটা কপ্টর 
তাপ্টদর সংখযা নাজমপ্টয় জনপ্টয় আপ্টস ১০ লপ্টেরও নীপ্টচ।  
 
আজফ্কার দাসপ্টদর ইজতিাস জনপ্টয় আমাপ্টদর পড়াপ্টশানা করা উজচত। দাস-বজণক 
ও উপজনপ্টবশ স্থাপনকারীপ্টদর িাপ্টত সসখাপ্টন ৫০ জমজলয়ন মানুষ তাপ্টদর িীবন 
জদপ্টয়প্টছ। এজট সুদূর ইজতিাপ্টসর ঘটনা নয়। এজট ঘপ্টটজছল সসই যপু্টে, সয যেুপ্টক 
আধজুনক পজিমা সভযতার সচূনাকাল জিসাপ্টব ধরা িয়। এই জনষু্ঠরতার সপছপ্টন 
সকান সদশ জছল? পজিমা ইউপ্টরাপ এবং আপ্টমজরকা, যাপ্টদর জকনা সবপ্টচপ্টয় 
“সভয” িাজত জিপ্টসপ্টব েণয করা িয়।  
 
আমাপ্টদর সমজেকান-আপ্টমজরকান যপু্টদ্ধর ইজতিাস িানা উজচত, এবং “manifest 

destiny” এর অথে িানা উজচত। (manifest destiny িপ্টলা এই জনয়জতপ্টত জবোস 
করা সয, আপ্টমজরকান শসন্যরা জবপ্টের সকল প্রাপ্টন্ত ছজড়প্টয় পড়প্টব)। ১৯ শতপ্টকর 
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সশষজদপ্টক আপ্টমজরকান দখলদাজরপ্টত্বর জবরুপ্টদ্ধ জেজলজপপ্টনাপ্টদর জবপ্টদ্রাপ্টির কাজিজন 
সম্পপ্টকে আমাপ্টদর িানপ্টত িপ্টব।  
 
আমাপ্টদর জ্ঞাপ্টনর পজরজধপ্টত অন্তভুেক্ত করপ্টত িপ্টব জিপ্টরাজশমা ও নাোসাজকর 
পারমাণজবক জবপ্টস্ফারপ্টণর ঘটনা। প্রায় সদড় লে মানুষ মিূুপ্টতের মাপ্টঝ ছাই িপ্টয় 
যায় এই সবামার কবপ্টল পপ্টড়। এপ্টদর সবাই জছল সয যার মপ্টতা কাি করা 
সবসামজরক সলাক। ইজতিাপ্টস এক িাজত কতৃেক অপর িাজতর উপর পারমাণজবক 
অস্ত্র বযবিাপ্টরর এজটই একমাে ঘটনা। অথচ জনমেম বাস্তবতা এই সয, যারা 
সসইজদন জনপ্টিরা পারমাণজবক সবামা োজটপ্টয়জছল, তারাই আিপ্টক িতো-কতো 
সসপ্টি জবেবযাপী সলকচার জদপ্টয় সবড়ায় সযন যার-তার িাপ্টত এই পারমাণজবক 
সবামা চপ্টল না যায়! (িন সিপ্টরজসর(John Hersey) “জিপ্টরাজশমা” নামক বইজট 
পড়ুন) লযাজটন আপ্টমজরকা, জবপ্টশষ কপ্টর এল সালভাদর, জচজল, পানামা, 
জনকারাগুয়া, িন্িুরাস, সগ্রপ্টনিা এবং গুয়াপ্টতমালায় আপ্টমজরকা যকু্তরাপ্টের 
িস্তপ্টেপ করার ইজতিাস সম্পপ্টকে আমাপ্টদর জ্ঞান থাকা উজচত। িাওয়ািে 
জযন(Howard Zinn) এর বইগুপ্টলা সসপ্টেপ্টে ভাপ্টলা কাি জদপ্টত পাপ্টর।  
 
আমাপ্টদর ১৯৯০ সাপ্টলর উপসােরীয় যপু্টদ্ধর ইজতিাস এবং তৎপরবতেী 
আপ্টমজরকা-সনততৃ্বাধীন িাজতসংঘ কতৃেক ইরাপ্টকর উপর জনপ্টষধাজ্ঞা িাজর করার 
ইজতিাস িানপ্টত িপ্টব। এই অবপ্টরাপ্টধর মাধযপ্টম ইরাপ্টক খাদয-পাজন-ঔষধপে 
সরবরাি বন্ধ কপ্টর সদওয়া িয়। জশশুপ্টদরপ্টক অনািাপ্টর এবং ঔষধপ্টসবা সথপ্টক 
জবরত রাখা জছল যপু্টদ্ধর ‘আধজুনক’ একজট সক শল। ১৯৯৬ সাপ্টল, “60 Minutes” 

নাপ্টমর একজট অনুষ্ঠাপ্টন, মযাপ্টিজলন অলিাইট (আপ্টমজরকার প্রথম মজিলা 
সসপ্টিটাজর অে সস্টট), আপ্টমজরকার পে সথপ্টক জনজিত কপ্টরন সয তারা মপ্টন 
কপ্টরন, ইরাপ্টক ৫ লে জশশুর মতুৃয তাপ্টদর যথাথে প্রাপয জছল।  
 
১৯৯৩ সাপ্টল আপ্টমজরকা কতৃেক সসামাজলয়া আিমপ্টণর ইজতিাস সম্পপ্টকে আমাপ্টদর 
অধযয়ন করপ্টত িপ্টব। সসখাপ্টন তারা প্রায় ২০০০ সসামাজলপ্টক িতযা কপ্টরজছল। 
আপ্টমজরকা কতৃেক ইসরাঈলপ্টক সািাযয-সিপ্টযাজেতা প্রদাপ্টনর ইজতিাস সম্পপ্টকে 
আমাপ্টদর খুাঁজটনাজট িানপ্টত িপ্টব। ইসরাঈপ্টলর প্রজতজট বপু্টলট, জমসাইল, 
বলুপ্টিািার এবং যদু্ধজবমাপ্টন আপ্টমজরকানপ্টদর কাপ্টলা িাত প্রকাশ পায়। এগুপ্টলা 
জদপ্টয় জেজলজস্তপ্টন প্রজতজনয়ত আমাপ্টদর ভাই-সবানপ্টদর িতযা করা িয়। (পড়ুন 
নরমযান জেনপ্টকলস্টাইপ্টনর (Norman Finkelstein) বইগুপ্টলা)  
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আমাপ্টদর িানপ্টত চাওয়া উজচত, কীভাপ্টব তারা আমাপ্টদরপ্টক সন্ত্রাসী িাকার 
আস্পধো সদখায়? অথচ তারাই জবজলয়ন জবজলয়ন িলার খরচ কপ্টর আমাপ্টদর দু-
দুপ্টটা সদপ্টশ আগ্রাসন চাজলপ্টয় িবরদখল কপ্টরপ্টছ এবং প্রজতজনয়ত সবামাবষেণ 
করপ্টছ।  
 
মপ্টনাজবজ্ঞান শাপ্টস্ত্র ‘সাইপ্টকালজিকযাল প্রপ্টিকশান ( Psychological projection 

)’ বপ্টল একজট ধারণা আপ্টছ। এই ধারণামপ্টত, সকাপ্টনা অপকপ্টমের দাপ্টয় সদাষী 
বযজক্ত জনপ্টির জবপ্টবপ্টকর দংশন সথপ্টক মজুক্ত সপপ্টত জনপ্টির উপর সথপ্টক সকপ্টলর 
মপ্টনাপ্টযাে সজরপ্টয় জনপ্টত চায় এবং অন্য কাপ্টরা কাাঁপ্টধ জনপ্টির সদাষ চাজপপ্টয় বাাঁচপ্টত 
চায়। আিপ্টকর জদপ্টন আমাপ্টদর শত্রুপ্টদর সম্ভবত এই সরাপ্টেই ধপ্টরপ্টছ। যা জকছুই 
সিাক, আল্লাি k আমাপ্টদরপ্টক এই আয়াপ্টত জশজখপ্টয় জদপ্টয়প্টছন কীভাপ্টব আমরা 
তাপ্টদর অপপ্রচাপ্টরর িবাব সদব (এবং কীভাপ্টব সদব না)।  
 
তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট 
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট - সসল #১০৮ 
িনু ১৮, সকাল ৯টা ২২ জমজনট।  
  



কুরআি এবং আপতি  প্রাচীর | 117 
 

কুরআি এবং আপতি (পবব ১২) 

 

সরূা আপ্টল ইমরাপ্টনর আয়াত ১১৯ এ আল্লাি k বপ্টলপ্টছন,  
 

“মদখ! মতািিাই তাতদি ভাতলাবাতিা, শকনু্ত তািা মতািাতদি প্রশত 
মিাতিও িদ্ভাব মপােণ কতি না। আি মতািিা িিি শকতাতবই শবশ্বাি 
কি। অথচ তািা েখন মতািাতদি িাতথ এতি শিতি, তািা বতল, আিিা 
ঈিান এতনশি। আি েখন তািা শনশিশবশল হয়, তখন মতািাতদি উপি 
মিােবিতঃ আঙু্গল কািড়াতত থাতক…”  
 

অন্যপ্টদর সাপ্টথ সকাপ্টনা সবাঝাপড়া করার সেপ্টে জনপ্টিপ্টদর সিিাত অন্তজ্ঞোন 
অথোৎ Intuition সক কাপ্টি লাোপ্টনার জবষপ্টয় এই আয়াতজট আমাপ্টদরপ্টক জশো 
সদয়। সনকপ্টড়প্টদর এই সমাপ্টি জটপ্টক থাকপ্টত িপ্টল আমাপ্টদরপ্টক দুই ধরপ্টনর 
প্রাজন্তক আচরণ সথপ্টক সবাঁপ্টচ থাকপ্টত িপ্টব। একজদপ্টক সযমন অন্যপ্টদরপ্টক 
সােযপ্রমাপ্টণর স্বেতার কারপ্টণ সপ্টন্দি সপ্টিও ছাড় জদপ্টত িপ্টব জঠক সতমজন এর 
জবপরীপ্টত আবার সুস্পি প্রমাণ থাকা সপ্টিও মপু্টখর কথায় মগু্ধ িপ্টয় সবজকছুপ্টকই 
সরলমপ্টন জবোস কপ্টর প্রতাজরত িওয়া যাপ্টব না। এ দুপ্টটার মাপ্টঝ ভারসাময রো 
কপ্টর চলপ্টত িপ্টব। সকউ সযন আমাপ্টদর সরলতাপ্টক কাপ্টি লাজেপ্টয় িীন স্বাপ্টথোদ্ধার 
করার সুপ্টযাে না পায়।  
 
সিানুভূজতশীলতা এবং সতকেতা-এ দুপ্টয়র মাপ্টঝ িপ্টত িপ্টব আমাপ্টদর অবস্থান। 
সবজকছুপ্টক অজত সরল মপ্টন গ্রিণ করা বা মানুষপ্টক খবু সিপ্টি জবোস কপ্টর সেলা 
সযমন এক ধরপ্টনর চরমপন্থা, সতমজন সারােণ চরম শনরাশযবাপ্টদ জনমজজ্জত 
থাকা, সবজকছুর মাপ্টঝ মপ্টন্দর আভাস খুাঁপ্টি পাওয়া আপ্টরক ধরপ্টনর চরমপন্থা। 
উপ্টল্লজখত জিতীয় ধরপ্টনর চরমপন্থা একিন মানুষপ্টক অপ্টন্যর প্রজত সদয় িপ্টত 
জনরুৎসাজিত কপ্টর সতাপ্টল। তাই মসুজলমরা এ দুপ্টয়র মাপ্টঝ এমন এক মধযপন্থা 
অবলম্বন কপ্টর যা বাস্তবধমেী।  
 
রাসলূ  এর সীরাির জদপ্টক একটু দজৃিপাত করপ্টলই আমরা সদখপ্টত পাব সয, 
একিন সনতা জিপ্টসপ্টব রাসলূলু্লাির  সেল িওয়ার কারণ িপ্টলা জতজন মানুপ্টষর 
মপ্টন কী চলপ্টছ তা ধারণা করপ্টত পারপ্টতন। তাাঁর মানুপ্টষর সাপ্টথ সবাঝাপড়া করার 
েমতা জছল অসাধারণ। এপ্টত জছল সিানুভূজত এবং বাস্তবধমেী অন্তজ্ঞোপ্টনর 
চমৎকার এক সমন্বয়। জতজন িানপ্টতন কার সাপ্টথ চুজক্ত করপ্টত িপ্টব এবং কার 
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জবরুপ্টদ্ধ যদু্ধ সঘাষণা করপ্টত িপ্টব। জতজন িানপ্টতন কাপ্টদর িাপ্টত অপ্টেল সম্পদ 
সেপ্টল জদপ্টত িপ্টব আর কাপ্টদরপ্টক জকছু কম জদপ্টলও চলপ্টব। জতজন সয কাপ্টরা মপু্টখর 
কথাপ্টকই জবোস কপ্টর জনপ্টতন না। কারণ জতজন মানবচজরপ্টের দুবেলতাগুপ্টলা 
িানপ্টতন। কাপ্টরা কথায় সমািগ্রস্ত না িপ্টয় জতজন এই বযাপারগুপ্টলা খবু বাস্তবসম্মত 
পন্থায় সামলাপ্টত পারপ্টতন। জতজন জছপ্টলন একিন বাস্তববাদী। সযমন, আব ু
‘আযযা আল-িমুািী নাপ্টম এক মশুজরক জছল সয বদর যপু্টদ্ধ যদু্ধবন্দী জিপ্টসপ্টব ধরা 
পপ্টড়। সস জছল িতদজরদ্র আর তাপ্টক তার বড় সংসাপ্টরর সদখাপ্টশানা করপ্টত িপ্টতা, 
তাই রাসলূ  সসবাপ্টরর মপ্টতা এই শপ্টতে তাপ্টক মজুক্ত জদপ্টলন সয, সস ভজবষযপ্টত 
মসুজলমপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ সকাপ্টনা প্রকার শত্রুতায় িড়াপ্টব না। জকনু্ত, জঠক এক বছর 
পপ্টরই সস উহুদ যপু্টদ্ধ মশুজরকপ্টদর পপ্টে যদু্ধ করপ্টত এপ্টস মসুজলমপ্টদর িাপ্টত 
আবার বন্দী িয়। উহুদ যপু্টদ্ধ ৭০ িন সািাজব  শিীদ িন। আব ু‘আযযা আবার 
কাকুজত-জমনজত কপ্টর আবদার করল সযন তাপ্টক সছপ্টড় সদওয়া িয়। সস বদপ্টরর 
মপ্টতা এবারও অঙ্গীকার করল সয, ভজবষযপ্টত মসুজলমপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ আর কখনও সস 
যপু্টদ্ধ অংশ সনপ্টব না। জকনু্ত এবার, রাসলূ  জছপ্টলন কপ্টঠার। জতজন বলপ্টলন, 
“ি’ুশিনিা এক গততব দু’বাি দংশিত হয় না”। এ কথা বলার পর আয-যবুাইর  
আব ু ‘আযযাপ্টক িতযা কপ্টরন। কারণ, যতই অনুনয়-জবনয় সস এবার করুক না 
সকন, জনজিতভাপ্টবই তার অঙ্গীকার সস আবাপ্টরা ভঙ্গ করত এবং সস আবার 
মসুজলমপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ যপু্টদ্ধ সািাযয করত। জকনু্ত সখয়াল করুন সয, রাসলূ  তাপ্টক 
বদপ্টরর পর একজট সুপ্টযাে জদপ্টয়জছপ্টলন এবং তার মপ্টধয সজদচ্ছার উপজস্থজত সবাধ 
কপ্টর তাপ্টক সছপ্টড় জদপ্টয়জছপ্টলন।  
 
কাপ্টিই, এই আয়াতজট আমাপ্টদর জনপ্টিপ্টদর মপ্টধয অন্তদ ৃেজি েপ্টড় সতালার বযাপাপ্টর 
গুরুত্ব সদয়। অপ্টনপ্টকরই মপু্টখর কথা আর অন্তপ্টরর কথা এক নয়। তাপ্টদর সাপ্টথ 
সবাঝাপড়ায় এই জ্ঞান কাপ্টি সদয়। এ আয়াত সথপ্টক আমরা জশো পাই সয, এমন 
কাপ্টরা মপু্টখর কথা প্রোতীতভাপ্টব গ্রিণ করা উজচত নয় যা পরবতেীপ্টত 
আেপ্টসাপ্টসর কারণ িপ্টত পাপ্টর। এই প্রসপ্টঙ্গ অধনুা জবপ্টের সয ঘটনাজট খবু কপ্টর 
আমাপ্টক নাড়া সদয় তা িপ্টলা ওবামার সস্তা সস্লাোন “change we can believe 

in”। এই িাপ্টক সাড়া জদপ্টয় আপ্টমজরকান মসুজলমপ্টদর তার সমথেপ্টন সমপ্টত ওঠা 
বরাবপ্টরর মপ্টতাই আপ্টমজরকান মসুজলমপ্টদর সবজকছু অজত সিপ্টি িিম করার 
অভযাপ্টসর পজরচায়ক। এটা ছাড়াও কায়প্টরাপ্টত সদওয়া তার ভাষণ, তাপ্টত 
কুরআপ্টনর আয়াত উদ্ধতৃ করা এবং আপ্টরা অপ্টনক জকছুই আপ্টমজরকান মসুজলমপ্টদর 
মন অজতসিপ্টি িয় কপ্টর সেপ্টলপ্টছ। এই ধরপ্টণর কূটচাল সম্পপ্টকে অবশয আল্লাি 
k আমাপ্টদরপ্টক অপ্টনক আপ্টেই সতকে কপ্টর জদপ্টয়জছপ্টলন, “…তািা েখন 
মতািাতদি িাতথ এতি শিতি, তািা বতল, আিিা ঈিান এতনশি…”  
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পরবতেীপ্টত এল মসুজলমপ্টদর িা কপ্টর শুধ ু সদখবার পালা। সয ওবামা মসুজলম 
জবপ্টের সাপ্টথ যপু্টদ্ধ না িড়াবার অঙ্গীকার কপ্টরজছল, সসই ওবামাই মসুজলমপ্টদর 
সাপ্টথ সযন বশু সথপ্টকও আপ্টরা মারাত্মক ও তীিতর যপু্টদ্ধ নামল। উদািরণস্বরূপ, 
রােপজতর আসপ্টন অজধজষ্ঠত িওয়ার পপ্টরর ১৭ মাপ্টস তার বযজক্তেত তিাবধাপ্টন 
মসুজলম ভূজমপ্টত প্রায় ১০০জট সরান িামলা করা িপ্টয়প্টছ। এমপ্টনজস্ট 
ইন্টারন্যাশনাপ্টলর মপ্টত এসব সরান িামলায় িািাপ্টররও সবজশ জনরীি মসুজলম 
জনিত িপ্টয়প্টছ। বশু তার সরকাপ্টরর জিতীয় সময়াদ িপু্টড় যত সরান িামলার 
অনুপ্টমাদন জদপ্টয়প্টছ, ওবামা ১৭ মাপ্টসই মসুজলম জবপ্টে তার জিগুণ সরান িামলা 
চাজলপ্টয়প্টছ! অপ্টনপ্টকর কাপ্টছ এজট অবাক করা জবষয় িপ্টত পাপ্টর। তপ্টব যারা এই 
আয়াপ্টতর মমোথে সবাপ্টঝ এবং মসুজলম ও কুেোরপ্টদর ইজতিাস সম্পপ্টকে িাপ্টন 
তারা এটা আপ্টেই অনুমান করপ্টত সপপ্টরজছল। 
 
সুবিানআল্লাি! জক চমৎকার ভাপ্টবই না ১৪০০ বছর আপ্টে নাজযলকৃত একজট 
আয়াত আমাপ্টদর বতেমান পজরজস্থজতপ্টক জচজেত কপ্টরপ্টছ!  
 
তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট - সসল #১০৮  
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কুরআি এবং আপতি (পবব ১৩) 

 
সরূা আপ্টল ‘ইমরান, আয়াত ১২০ এ আল্লাি k বপ্টলপ্টছন,  
 

“মতািাতদি মকাতনা কলযাণ হতল মিিা তাতদি দুঃখ মদয়, আি 
মতািাতদি মকাতনা অকলযাণ হতল তািা আনশিত হয়, আি তাতত েশদ 
মতািিা সধেবধািণ কতিা ও তাক্বওয়া অবলম্বন কি, তাহতল তাতদি 
চরান্ত ও েড়েন্ত্র মতািাতদি শকিুই িশত কিতত পািতব না …” 

 
এ আয়াতজট পপ্টড় আজম ইবন আল-যাওজির t “সাপ্টয়দ আল-খাজতর” বই (পষৃ্ঠা 
১১৮) সথপ্টক জকছু কথা সযাে না কপ্টর পারজছ না। জতজন বপ্টলন,  

 
“সিপ্টন সরপ্টখা, সবগুপ্টলা জদন সমান নয় ... কখনও তুজম জনঃস্ব, কখনও বা 
তুজম ধনী, কখনও তুজম অপমাজনত, আর কখনও বা তুজম মানী। কখপ্টনা 
তুজম সদখছ সতামার বনু্ধপ্টদর সুপ্টখ উল্লাসরত, কখনও বা তুজম সদখপ্টব 
সতামার শত্রুরা আনপ্টন্দ উপ্টিজলত।  

 
জকনু্ত সজতযকাপ্টরর সুখী বযজক্ত িপ্টলা সস, সয তার িীবনভর সকল 
পজরজস্থজতপ্টত একজট আদশেপ্টক আকাঁপ্টড় ধপ্টর আপ্টছ। আর তা িপ্টলা 
আল্লািভীজত বা তাক্বওয়া অবলম্বন করা।  

 
সস যজদ ধনী িয়, তাক্বওয়া তাপ্টক সস ন্দযেমজণ্ডত করপ্টব। সস যজদ েজরব 
িয়, তািপ্টল তাক্বওয়া তার িন্য সবর করার িার খপু্টল সদপ্টব।  

 
যজদ সস স্বজস্ত আর আপ্টয়প্টশর মাপ্টঝ িীবনযাপন কপ্টর, তপ্টব এই তাক্বওয়া 
তার উপর বজষেত জন’আমত পণূে করপ্টব। আর যজদ সস কি আর দুপ্টভোপ্টের 
মপ্টধয জদনাজতপাত কপ্টর, তপ্টব এই তাক্বওয়া তাপ্টক অলংকৃত করপ্টব। 
তাক্বওয়া তার সঙ্গী িপ্টল তার জদনগুপ্টলা ভাপ্টলা চলকু বা মন্দ-তাপ্টত তার 
জকছুই আপ্টস যায় না। তার পরপ্টনর িামাটা সছাঁড়া সিাক বা নতুন; সস 
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অভুক্ত থাকুক বা তুি থাকুক তাপ্টত খবু সবজশ জকছু আপ্টস যায় না। সকননা, 
এসব জকছুই সযপ্টকাপ্টনা সমপ্টয় িাজরপ্টয় সযপ্টত পাপ্টর বা বদপ্টল সযপ্টত পাপ্টর।  

কাপ্টিই, তাক্বওয়া িপ্টলা জনরাপত্তার অতন্দ্র প্রিরী। সস জনদ্রা যায় না। 
জবপপ্টদর সময় তাক্বওয়া সতামার িাত ধপ্টর রাখপ্টব। সদাসবেদা সিপ্টে 
সতামাপ্টক জনরাপদ রাখপ্টব। িীবপ্টনর প্রজতজট মিূুপ্টতে তাক্বওয়া অবলম্বন 
করপ্টব। তািপ্টল শত টানাপ্টপাপ্টড়প্টনর মাপ্টঝও তুজম স্বচ্ছন্দ থাকপ্টব। কপ্টির 
মাপ্টঝও তুজম স্বজস্ত খুাঁপ্টি পাপ্টব।”  

 
তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট – সসল #১০৮  
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কুরআি এবং আপতি (পবব ১৪) 

 
আল্লাি তা‘আলা সরূা আপ্টল-‘ইমরাপ্টনর ১২১ নম্বর আয়াপ্টত বপ্টলপ্টছন,  
 

“আি স্মিণ করুন আপশন েখন মভািতবলায় আপনাি আপনজনতদি 
কাি মথতক মবশিতয় শগতয় িশুিনগণতক েতুদ্ধি ঘাঁশিিিতূহ মিাতাতয়ন 
কিতলন…”  

 
উহুপ্টদর যদু্ধ জনপ্টয় অবতীণে িওয়া প্রায় ৬০জট আয়াপ্টতর মপ্টধয এ আয়াতজট-ই 
প্রথম। রাসলূলু্লাি  উহুদ পবেপ্টত মিুাজিদীনপ্টদর সংেজঠত করার িন্য 
সভারপ্টবলাপ্টক সবপ্টছ জনপ্টয়জছপ্টলন। এ আয়াপ্টত সসই কথাই বলা িপ্টচ্ছ। এখাপ্টন 
লেণীয় জবষয়জট িপ্টলা সমপ্টয়র উপ্টল্লখ। আল্লাি তা‘আলা সুজনজদেি ভাপ্টব 
“সভারপ্টবলা” কথাজট বপ্টল জদপ্টয়প্টছন।  
 
সভারপ্টবলা বা জদপ্টনর প্রথম ভাে িপ্টলা গুরুত্বপণূে কািগুপ্টলা সসপ্টর সেলার িন্য 
সপ্টবোৎকৃি সময়। সাখর জবন ওয়াদা’আ আল-োজমদী বণেনা কপ্টরপ্টছন সয 
রাসলূলু্লাি  বপ্টলন: “মহ আল্লাহ! আিাি উম্মাহি মভাতিি-পাশখতদি তুশি 
বিকত দাও!” আল্লাির রাসলূ  সকাপ্টনা সসনাবাজিনী পাঠাপ্টল বা অজভযান 
পজরচালনা করপ্টল তা সবেদা করপ্টতন এপ্টকবাপ্টর জদপ্টনর প্রারপ্টম্ভ। সাখর জবন 
ওয়াদা’আ জনপ্টিও একিন বযবসায়ী জছপ্টলন। জতজন সবসময় সকালপ্টবলায় তার 
কাপ্টেলা পাঠাপ্টতন। যার েপ্টল তার জছল অপ্টেল জবত্তনবভব।  
 
সজতযকার অপ্টথেই কুরআপ্টনর মপ্টধয একটু সঘাঁপ্টট সদখপ্টল সদখা যাপ্টব সয, বহু 
তাৎপযেপণূে ঘটনা জদপ্টনর প্রারপ্টম্ভ সংঘজটত িপ্টয়প্টছ। এই সভারপ্টবলাপ্টতই আল্লাি 
তা‘আলা লপু্টতর সম্প্রদায়প্টক ধ্বংস কপ্টর জদপ্টয়জছপ্টলন। সরূা হুপ্টদর ৮১ নম্বর 
আয়াপ্টত এই ঘটনার কথাই বজণেত িপ্টয়প্টছ: “শনঃিতিহ তাতদি শনধবাশিত িিয় 
হতচ্ছ মভািতবলা। মভািতবলা শক আিন্ন নয়?” আর সরূা আল-জিিপ্টরর ৬৬ তম 
আয়াত: “আশি লতূতক এই শবেতয় জাশনতয় শদলাি মে, িকাল হতলই তাতদিতক 
িিতূল শবনাি কতি মদয়া হতব।” এবং সরূা আল-ক্বমাপ্টরর আয়াত ৩৮: “আি 
শনশশ্চতভাতব প্রতুযতে তাতদিতক শনধবাশিত িাশি আঘাত মহতনশিল।” এভাপ্টব বার 
বার “সভার” কথাজট কুরআপ্টন এপ্টসপ্টছ। সরূা আশ-শু’আরার ৬০-৬৬ আয়াপ্টতও 
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আমরা সদজখ সয, জের‘আউন ও তার শসন্যদপ্টলর ধাওয়া করার পর এই 
সপূ্টযোদপ্টয়র সমপ্টয়ই মসূা  সমদু্র জবদীণে কপ্টরজছপ্টলন।  

 
এই সভারপ্টবলার েিপ্টরর েরয সালাপ্টতর পপূ্টবে আদায় করা দু’ রাক‘আত সুন্নাি 
সালাপ্টতর কথা বলপ্টত সযপ্টয়ই আল্লাির রাসলূ  বপ্টলপ্টছন: “এিা আিাি কাতি 
দুশনয়া ও তাতত ো শকিু আতি তাি চাইততও মবশি শপ্রয়”। সজতযই! তাাঁর কাপ্টছ তা 
এপ্টতাটাই জপ্রয় জছল সয, জতজন সকাপ্টনাজদনও এ দু’ রাক‘আত সালাি বাদ 
সদনজন। আর এই েির সালাত-ই যখন িামাপ্টতর সাপ্টথ আদায় করা িয়, তার 
বণেনা জনপ্টয় নবীজি  বপ্টলন: “এ িালাত বািাতক আল্লাহি শনিাপত্তাি িায়াততল 
শনতয় আতি”।  
 
আপজন জনপ্টির জদপ্টকই লে করুন। সদখপ্টবন, সয জদনগুপ্টলাপ্টত আপজন েিপ্টরর 
পর সথপ্টকই কািকমে শুরু কপ্টর সদন, সস জদনগুজল অন্যান্য জদপ্টনর চাইপ্টত অপ্টনক 
সবজশ কাযেকর। আর সয জদনগুজলপ্টত েিপ্টরর পর আবার কপ্টয়ক ঘণ্টা ঘমুান, সস 
জদনগুপ্টলা কখপ্টনাই এত কমেমখুর িয় না। সকাপ্টল উপ্টঠ একটু িাাঁটপ্টত সবর িওয়া 
বা তাড়াতাজড় অজেপ্টস সপ াঁছাপ্টনার িন্য সকাল সকাল উপ্টঠ পড়ার সকাপ্টনা জবকে 
সনই। অথবা োপ্টসর পড়াটা শতজর কপ্টর সেলা এবং কুরআন মখুস্থ করার িন্য 
জকংবা সেপ্টর সবর িওয়ার িন্য সভারপ্টবলার সকাপ্টনা িজুড় সনই। এমনজক জদপ্টনর 
প্রথম খাবার সদজর কপ্টর খাওয়ার জবপরীপ্টত সকাল সকাল নাস্তা করার মপ্টতা সছাট্ট 
জবষয়টাও আপনার পপু্টরা জদনজটপ্টক সপ্টতি কপ্টর সতাপ্টল। সভার সথপ্টক শুরু িওয়া 
আপনার কমেবযস্ত জদনগুপ্টলার সাপ্টথ সসই জদনগুপ্টলার তুলনা কপ্টর সদখনু যখন 
পপু্টরা সকালটা আপজন জকছু না কপ্টরই কাজটপ্টয় সদন। সসই অলস জদনগুপ্টলাপ্টত 
িয়প্টতা ঘমু সথপ্টক উপ্টঠ সকবলমাে সকাপ্টলর নাস্তা সারপ্টত সারপ্টতই সবলা বাপ্টরাটা 
সবপ্টি যায়। এই দুই ধরপ্টনর জদপ্টন আপনার অিেন জক কখপ্টনা সমান িয়? 
তোৎটা সতা জদপ্টনর আপ্টলার মপ্টতাই পজরষ্কার! আর এ কারপ্টণই রাসলূলু্লাি  
এবং তাাঁর সািাবাপ্টদর  সুন্নাি জছল সকাল সকাল কাি শুরু কপ্টর সদওয়া। 
এমনজক কপ্টঠার শারীজরক শ্রমিজড়ত আমল, জিিাপ্টদর সেপ্টেও তার বযজতিম 
ঘপ্টটজন।  
 
সুতরাং েির সালাপ্টতর পর অলসতা সঝপ্টড় সেলনু। িড়তা কাজটপ্টয় সিপ্টে ওঠার 
সচিা করুন। আর এসময়জটপ্টক কাপ্টি লাোন। আপনার শদনজন্দন কািগুপ্টলা 
আপ্টে আপ্টে সসপ্টর জনন। সসই দপ্টলর সাপ্টথ সযাে জদন যাপ্টদরপ্টক রাসলূলু্লাি  
আখযাজয়ত কপ্টরপ্টছন “সভাপ্টরর-পাজখ” জিপ্টসপ্টব। তাপ্টদর িন্য জতজন আল্লাির কাপ্টছ 
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বরকপ্টতর দু’আ সচপ্টয়প্টছন! আর সিপ্টন রাখনু সকাপ্টল করা সবপ্টচপ্টয় উত্তম, সপ্টতি 
ও উপকারী কািজট িপ্টলা আল্লাির িরপ্টণ জনমগ্ন িওয়া। নবীজি  তাাঁর জনপ্টির 
সম্পপ্টকে বপ্টলজছপ্টলন: “ইিিাঈল  এি উত্তিিূিীতদি িধয হতত চািজন দাি 
িকু্ত কিাি চাইতত মভাি মথতক িূতেবাদয় পেবন্ত আল্লাহি স্মিতণ িত মকাতনা দতলি 
িাতথ বতি থাকা আিাি শনকি অশধক শপ্রয়”। 
 
সশষ একজট সছাট্ট কথা বাজক রপ্টয় সেপ্টছ। আমাপ্টদর মাপ্টঝ অপ্টনপ্টকই আপ্টছন যারা 
জদপ্টনর প্রথম ভাপ্টের জন’আমত সম্পপ্টকে ভাপ্টলা ভাপ্টবই অবেত। তারা সকাল 
সথপ্টক শুরু কপ্টর সমগ্র জদন কাপ্টি লাোপ্টত চান, জকনু্ত তা সপ্টিও প্রজতজদন সকাপ্টল 
শরীপ্টর সয আলসয আর িড়তা সিাঁপ্টক বপ্টস, তা সকাপ্টনাভাপ্টবই কাজটপ্টয় উঠপ্টত 
পাপ্টরন না। আমার মপ্টতা আপ্টরা অপ্টনপ্টকই সমাপ্টটও “সভাপ্টরর-পাজখ” নন। তািপ্টল 
কীভাপ্টব আমরা জনপ্টিপ্টক বদলাপ্টবা? কীভাপ্টব আমাপ্টদর প্রজতজট জদনপ্টক সপ্টবোচ্চ 
বযবিার করপ্টত পারব?  
 
প্রথমত, আমাপ্টদর জনপ্টিপ্টদরপ্টক শঙৃ্খলার মাপ্টঝ জনপ্টয় আসপ্টত িপ্টব। ইশার 
সালাপ্টতর পর কািকমে সীজমত কপ্টর সেলপ্টত িপ্টব। ইশার পর সবজশ সদজর না কপ্টর 
শুপ্টয় পড়প্টত িপ্টব। সিীি িাদীস সথপ্টক বজণেত িপ্টয়প্টছ সয - ইশার সালাপ্টতর পপ্টর 
অপ্রপ্টয়ািনীয় কথাবাতো বলা এবং ইশার পপূ্টবে ঘমুাপ্টনা - এ দু’জট কাপ্টির বযাপাপ্টর 
রাসলূ  অতযন্ত সিারাপ্টলাভাপ্টব আমাপ্টদরপ্টক জনরুৎসাজিত কপ্টরপ্টছন। সকননা 
এই দু’সটা অভযাস তযাে করপ্টল আমরা দ্রুত ঘমুাপ্টত পারপ্টবা। আর োঢ় একজট 
ঘপু্টমর পপ্টর ঝরঝপ্টর সদি ও মন জনপ্টয় পরজদন সকাপ্টল সিপ্টে উঠপ্টবা। জিতীয়ত, 
সভাপ্টরর জকছু আপ্টে উপ্টঠ ইবাদাপ্টত জনপ্টয়াজিত িওয়ার জবষয়জট আমাপ্টদর মন ও 
সমিাপ্টির উপর সরাসজর ছাপ সেপ্টল। বখুারী ও মসুজলম উভপ্টয়ই বণেনা কপ্টরপ্টছন 
সয রাসলূলু্লাি  বপ্টলপ্টছন: 
 

“ঘিুাতনাি িিয় মতািাতদি প্রততযতকি িাথাি মিোংতি িয়তান 
শতনশি শগিঁ মদয়। প্রততযক শগতঁিি িাতন মি মিাহি এঁতি শদতয় বতল: 
মতািাি িাত এখতনা অতনক বাশক, অতএব ঘিুাও। েশদ মি মজতগ 
উতি আল্লাহি শেকি কতি তখন একশি শগিঁ খতুল োয়। েশদ মি ওে ু
কতি মতা আতিকশি শগিঁ খতুল োয়। েশদ মি িালাত আদায় কতি, মতা 
তাি িবকশি শগিঁই খতুল োয়, িতল মি মভািতবলায় প্রাণবন্ত ও প্রিুল্ল 
থাতক। অন্যথায় মি অবিাদ ও আলিয অনুভব কতি।” (বখুািী: 
১১৪২, িিুশলি: ৭৭৬)  
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এসব জকছু জচন্তা করার পর যখন উপপ্টরর আয়াতজটর জদপ্টক আবার তাকাই তখন 
বজুঝ আল্লাি k সকন জবপ্টশষভাপ্টব সমপ্টয়র কথা উপ্টল্লখ কপ্টরপ্টছন। এই একজট 
আয়াত-ই আমাপ্টদর জদনগুপ্টলাপ্টক আপ্টরা সবজশ কমেতৎপর কপ্টর তুলপ্টত পাপ্টর, 
ইনশা আল্লাি..।  
 
 

তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট- সসল#১০৮। 
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কুরআি এবং আপতি (পবব ১৫) 

 
সরূা আপ্টল ইমরাপ্টনর ১৩৫ নাম্বার আয়াপ্টত আল্লাি তা‘আলা বপ্টলন,  

 
“…আি োিা মকাতনা পাপ কাজ কিাি পি বা শনতজতদি উপি েলুিু 
কিাি পি আল্লাহতক স্মিণ কতি এবং তাি শনকি িিা প্রাথবনা কতি, 
আল্লাহ বযতীত আি মক আতি তাতদি িিাকািী?” 

 
সাধারণভাপ্টব, তাওবাি (েমাপ্রাথেনা) ও ইজস্তেোপ্টরর (অনুপ্টশাচনা) সাপ্টথ 
জবষণ্ণতা ও অনুতাপ্টপর অনুভূজতগুপ্টলা িজড়ত। প্রকৃতপপ্টে, আল্লাির কাপ্টছ বান্দার 
তাওবাি েিৃীত িওয়ার প্রথম শতেই িপ্টলা উক্ত পাপ্টপর িন্য অনুতপ্ত িওয়া ও 
অনুপ্টশাচনা করা। আপজন ইবন আল-িাওযীর বইগুপ্টলা পড়প্টল জকছু কথা 
ঘপু্টরজেপ্টর বারবার সদখপ্টত পাপ্টবন। তা িপ্টলা ‘অনুতাপ্টপর অশ্রু’ এবং 
‘অনুপ্টশাচনার অশ্রু িারা জনপ্টির পাপপ্টমাচন’। এটা বলার অপ্টপো রাপ্টখ না সয, 
জনপ্টিপ্টক বা অন্য কাউপ্টক আল্লাির অবাধযতায় পজতত িপ্টত সদখপ্টল আমাপ্টদর 
তাপ্টত দুঃখ পাওয়া উজচত। 
 
জকনু্ত আজম একজট জনজদেি জবষপ্টয়র জদপ্টক জনপ্টদেশ করপ্টত চাই। তা িপ্টলা, আপজন 
সকাপ্টনা পাপকাপ্টি জলপ্ত িওয়ার পর যখন অনুতপ্ত িপ্টয় আল্লাির কাপ্টছ েমা 
প্রাথেনা করপ্টত উদযত িন সসই মিূুপ্টতে আপনার দুঃখপ্টবাধ আনপ্টন্দর অনুভূজত িারা 
পজরবজতেত িওয়া উজচত। হ্যাাঁ, ম’ুজমপ্টনর হৃদয় আল্লাির অবাধযতার কারপ্টণ 
অবশযই দুঃপ্টখ ভারািান্ত িপ্টব। সকননা পাপ্টপ জলপ্ত িওয়া িপ্টচ্ছ একজট খাাঁচায় 
বন্দী িওয়ার মপ্টতা। আর সসই পাপকপ্টমের িন্য অনুতপ্ত সবাধ করা এবং আল্লাির 
কাপ্টছ সসিন্য েমা চাওয়া িপ্টলা সসই খাাঁচার দরিা খপু্টল মকু্ত িওয়ার চাজব। সভপ্টব 
সদখনু আপজন যখন সকাপ্টনা খাাঁচা সথপ্টক মজুক্ত লাভ করপ্টবন তখন আপনার 
স্বাভাজবক অনুভূজতজট িপ্টব আনন্দ এবং সুখজমজশ্রত। সকাপ্টনা কারাোর সথপ্টক মকু্ত 
িওয়ার সময় সকউ দুঃখ সবাধ কপ্টর না। কাপ্টিই, তাওবাি এবং ইজস্তেোপ্টরর পর 
আপনার স্বাভাজবক অনুভূজত িওয়া উজচত মজুক্তর আনন্দজমজশ্রত। পাপকপ্টমের দুঃপ্টখ 
অনুতপ্ত িপ্টবন জকনু্ত পাপ কাপ্টির িন্য েমাপ্রাথেনা ও অনুপ্টশাচনা সযন আপনার 
মাপ্টঝ মজুক্তর সবাধ শতজর কপ্টর।  
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প্রকৃতপপ্টে, পাপকাপ্টির িন্য আপনার অনুপ্টশাচনা অন্য কাপ্টরা িন্য নয় বরং স্বয়ং 
আল্লাির িন্য আনপ্টন্দর এক উপলে। আনাস  িপ্টত বজণেত, রাসলূলু্লাি  
বপ্টলপ্টছন,  
 

“িতন কি, তুশি িরুভূশিি িধয শদতয় োচ্ছ, এিতাবিায় মতািাি 
খাদয-পানীয়িহ মতািাি উিশি হাশিতয় মগল, তুশি মিশিতক শিতি 
পাবাি িিি আিা মিতড় শদতয় একশি গাতিি িায়ায় বতি আি। হিাৎ 
মতািাি উিশিতক তুশি মতািাি িািতন মদখতল মপতল! এই অবিায় 
তুশি েতিা না খশুি হতব, তুশি মকাতনা পাপ কতি আল্লাহি শনকি 
অনুতপ্ত হতল শতশন তাি মথতকও মবিী খশুি হন।”  

 
সুতরাং, মিান েমাশীল আল্লাি k সযখাপ্টন আপনার অনুপ্টশাচনায় খজুশ িন, 
সসখাপ্টন যাপ্টক েমা করা িপ্টচ্ছ সসই আপনার সতা তাওবাি করার পর আনজন্দতই 
িওয়া উজচত। 
 
তাই তাওবাি এবং ইজস্তেোর আমাপ্টদর িীবপ্টন আকাজঙ্খত জবষয় িওয়া উজচত। 
তাই সুপ্টযাে পাওয়া মােই তাওবাি ও ইজস্তেোর করুন মজুক্তর আনপ্টন্দ।  
 
 
তাজরক সমিান্না 
পজলমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট- সসল#১০৮। 
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কুরআি এবং আপতি (পবব ১৬) 

 
সরূা আপ্টল ইমরাপ্টনর ১৩৯ আয়াপ্টত আল্লাি তা‘আলা বপ্টলন,  

 
“আি মতািিা শনিাি হতয়া না এবং দুঃখ কতিা না। েশদ মতািিা িশুিন 
হও, ততব মতািিাই জয়ী হতব।” 

 
উক্ত আয়াতজটই আমাপ্টদর সমপ্টয়র সস্লাোন িওয়া উজচত। 
 
জকছু পজিমা দা’ঈ তাপ্টদর সলকচাপ্টর হুদায়জবয়ার সজন্ধ, রাসলূলু্লাি  এর মাক্কী 
িীবন প্রভৃজত জবষয় জনপ্টয় এমনভাপ্টব কথা বপ্টলন যাপ্টত মপ্টন িয় মসুজলম উম্মাির 
চলমান অধঃপজতত ও দুবেল অবস্থাপ্টকই সযন তারা জনপ্টিপ্টদর জনয়জত জিসাপ্টব সমপ্টন 
জনপ্টয়প্টছন। এমন একটা ভাব সযন এই অবস্থা সথপ্টক উত্তরপ্টণ আমাপ্টদর জকছুই 
করার সনই। এই জচন্তাধারাজট আমাপ্টক েুি কপ্টর। খবু সবজশজদন আপ্টের কথা নয়, 
ICNA এর এক কনপ্টভনশপ্টন একিন দা’ঈ ইসলাপ্টমর জকছু স্পশেকাতর জবষয় 
উপ্টল্লখ কপ্টর মন্তবয করপ্টলন, “এককাপ্টল আমরা এইসব জবষয় জনপ্টয় কথা বলপ্টত 
পারতাম!” সাপ্টথ সাপ্টথ জতজন ও উপজস্থত অন্যান্যরা উচ্চস্বপ্টর সিপ্টস উঠপ্টলন। আজম 
দশেকসাজরপ্টত বপ্টস আনমপ্টন মাথা ঝাাঁকাপ্টত ঝাাঁকাপ্টত ভাবজছলাম, “আিযে! আপজন 
আপনার সলকচাপ্টর ইসলাপ্টমর জকছু জবষয় জনপ্টয় আপ্টলাচনা করপ্টত পারপ্টছন না 
এপ্টত িাজসর কী আপ্টছ! এর সথপ্টক দুঃখিনক বযাপার আর কী িপ্টত পাপ্টর সয, 
ইসলাপ্টমর একিন দা’ঈ িপ্টয়ও আপজন আিপ্টক একিন অনুেত ভৃপ্টতয পজরণত 
িপ্টয়প্টছন?” তখন এই আয়াতজট আমার কাপ্টন বািজছল।  
 
জকনু্ত এই আয়াতজটই সকন? কারণ উহুপ্টদর যপু্টদ্ধর এক েতজবেত ও রক্তাক্ত 
মিূুপ্টতে এই আয়াতজট নাজযল িয়। সািাজবপ্টদর  অপ্টনপ্টকই তখন মপ্টনাবল িাজরপ্টয় 
সভপ্টে পপ্টড়জছপ্টলন। তাপ্টদর মপ্টন লজুকপ্টয় থাকা ভয় এবং দুবেলতা- এই দুজট 
সিিাত অনুভূজতর জদপ্টক জনপ্টদেশ কপ্টর এই আয়াতজট বলপ্টছ, ভীত িপ্টয়া না, সভপ্টে 
সপাপ্টড়া না। এই আয়াত জশো জদপ্টচ্ছ ঈমাপ্টনর উপর দঢ়ৃ থাকাটাই প্রকৃত জবিয়। 
যদু্ধপ্টেপ্টের পরািয় সতা বাজহ্যক পরািয়, এজট সামজয়ক বযাপার। কাপ্টিই 
ম’ুজমনপ্টদর িতাশ বা দুঃজখত িওয়ার সকাপ্টনা কারণ সনই বা জনপ্টিপ্টদর দুবেল 
ভাবার সকাপ্টনা অবকাশ সনই। 
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আিপ্টকর জদপ্টনও এই আয়াতজট খবু গুরুত্বপণূে। আয়াতজট আমাপ্টদর এই জশো 
সদয় সয, আমাপ্টদর বতেমান জবশঙৃ্খল অবস্থা এবং শজক্তিীনতা সপ্টিও আমাপ্টদর 
জনপ্টিপ্টদরপ্টক দুবেল ভাবার সকাপ্টনা কারণ সনই। সকননা সজতযকাপ্টরর যদু্ধ িপ্টলা 
মনস্তাজিক। মন এবং মেিই িপ্টচ্ছ যপু্টদ্ধর আসল সেে। যতজদন পযেন্ত আমাপ্টদর 
মপ্টধয যপ্টথি পজরমাপ্টণ জবশুদ্ধ ও ত্রুজটমকু্ত ঈমানধারী মসুজলম আপ্টছ ততজদন 
আমরা দুবেল নই। বাজহ্যকভাপ্টব আমাপ্টদর পজরজস্থজত যতই নড়বপ্টড় সিাক না সকন।  
 
যজদ সকাপ্টনা বযজক্ত, সমাি, িাজত অথবা উম্মাি শবষজয়ক জদক সথপ্টক জনরাপদ ও 
সমদৃ্ধশালী িয় অথচ তার জনিস্ব সচতনা বা ঈমান-আক্বীদার সাপ্টথ আপস কপ্টর 
সেপ্টল, তপ্টব সস বাজহ্যক সেলতা জনরথেক। আবার, বাজহ্যক সােপ্টলযর পপ্টরায়া না 
কপ্টর যজদ ঈমাপ্টনর বযাপাপ্টর আপসিীন থাকা যায়, তখনও বাজহ্যক সােলয সে ণ 
িপ্টয় দাাঁড়ায়। এ কারপ্টণ বলা িপ্টয় থাপ্টক, যখনই সকাপ্টনা সাম্রািয তার জনিস্ব 
সচতনা ও মলূযপ্টবাপ্টধর সাপ্টথ প্রতারণা কপ্টর তখনই তার পতন ঘপ্টট। আর তাই 
উহুপ্টদ সামজরকভাপ্টব পরাজিত িওয়া সপ্টিও মসুজলমপ্টদরপ্টক আল্লাি k িয়ী 
বপ্টলপ্টছন, সকননা তারা জনপ্টিপ্টদর সচতনা ও জবোপ্টসর উপর জছপ্টলন বলীয়ান। 
তাই, আিপ্টক মসুলমানপ্টদর সবপ্টচপ্টয় কজঠন ও গুরুত্বপণূে সয যপু্টদ্ধ লড়প্টত িপ্টচ্ছ 
তা িপ্টলা মতাদপ্টশের যদু্ধ, মনস্তাজিক িেপ্টতর হৃদয় ও মনপ্টনর যদু্ধ (battle for 

hearts and minds)।  
 
আিপ্টক মসুজলম উম্মািপ্টক পরাজিত করার লপ্টে কুেোররা আমাপ্টদর 
মানজসকভাপ্টব পঙু্গ কপ্টর সদওয়ার সক শল অবলম্বন করপ্টছ। তারা জদপ্টন রাপ্টত কাি 
কপ্টর চপ্টলপ্টছ ইসলাপ্টমর িীবনীশজক্ত, আমাপ্টদর শজক্তর আসল উৎস, “ঈমান” সক 
আমাপ্টদর হৃদয় সথপ্টক মপু্টছ সেলপ্টত। কারণ এই ঈমান পজিমাপ্টদর দাসপ্টত্বর 
কলষুতা সথপ্টক মকু্ত। তারা চায় আমরা সযন জনপ্টিপ্টদর দুবেলতাপ্টক জনয়জত সভপ্টব 
তাপ্টদর সশ্রষ্ঠত্ব স্বীকার কপ্টর জনই। এভাপ্টব তারা আমাপ্টদর সকবল বাজহ্যকভাপ্টব 
নয়, বরং অন্তরপ্টকও সাম্রািযবাদী দাসপ্টত্বর সশকপ্টল আবদ্ধ করপ্টত চায়। আমাপ্টদর 
উজচত আমাপ্টদর এই দুবেল িায়োগুপ্টলা সাজরপ্টয় সতালা। আমাপ্টদর মপ্টন রাখপ্টত 
িপ্টব, সোলাজমর কলষুতা সথপ্টক মকু্ত ঈমান বপু্টক ধারণ করার কারপ্টণই আল্লাি 
k সািাজবপ্টদর  সম্মাজনত কপ্টরপ্টছন, যজদও দুজনয়াবী শজক্তর জবপ্টবচনায় তারা 
জছপ্টলন দুবেল। আিপ্টকও আমরা একইভাপ্টব সম্মাজনত িব, যজদ আমরা 
পজিমাপ্টদর দাসপ্টত্বর মনস্তাজিক সবড়ািাল জছন্ন কপ্টর সবজরপ্টয় আসপ্টত পাজর।  
  
এই আয়াপ্টতর মাধযপ্টম আল্লাি k আমাপ্টদর মপ্টন এই জবষয়জট দঢ়ৃভাপ্টব সোঁপ্টথ 
জদপ্টত চান সয, বস্তুেতভাপ্টব আমরা যতই দুবেল িই না সকন, আমাপ্টদর হৃদপ্টয় 



কুরআি এবং আপতি  প্রাচীর | 130 
 

সিাঁপ্টক বসা ঔপজনপ্টবজশক দাসসুলভ মানজসকতার (mental colonialism) 
কারণসমিূ জচজিত করপ্টত পারপ্টল এবং আমাপ্টদর হৃদয় ও মনপ্টক এই িীনম্মন্যতা 
সথপ্টক জবশুদ্ধ রাখপ্টত পারপ্টল আমরাও সম্মাজনত িব। এই আদজশেক যদু্ধিয় তখন 
অপ্টনকটাই সিি িপ্টয় যাপ্টব। সিলখানাপ্টত আমার কপ্টয়ক সসল পাপ্টশ ‘সিা’ নাপ্টম 
এক মাদকবযবসায়ী জছল। কতৃেপে তাপ্টক সগ্রেতাপ্টরর আপ্টে সস সকমন কপ্টর তার 
মাদক বযবসা চালাপ্টতা, সসটা জনপ্টয় সিা আমাপ্টক অপ্টনক েে বপ্টলজছল। 
  
েপ্টের সশপ্টষ সিা দুঃপ্টখর সাপ্টথ বপ্টলজছল, “এখন সরকার আমাপ্টদর সাপ্টথ 
ইচ্ছামপ্টতা যা খজুশ করপ্টত পাপ্টর।” 
 
আজম তাপ্টক বপ্টলজছলাম, “সিা, সতামাপ্টক একটা প্রে কজর, “তুজম জক সতামার 
স্ত্রীপ্টক ভাপ্টলাবাপ্টসা?” 
 
সস উত্তর জদল, “অবশযই, আজম তাপ্টক ভাপ্টলাবাজস।” 
 
আজম তাপ্টক জিপ্টজ্ঞস করলাম, “মপ্টন কর কতৃেপে সতামার উপর অপ্টনক শারীজরক 
জনযোতন চালাপ্টলা। তারা জক সতামার মখু সথপ্টক এ কথা সবর করপ্টত পারপ্টব সয, 
‘আজম আমার স্ত্রীপ্টক ঘণৃা কজর’?” 
 
সস বলল, ‘পারপ্টতও পাপ্টর।” 
 
আজম আবারও জিপ্টজ্ঞস করলাম, “জকনু্ত কতৃেপে যজদ সতামার অঙ্গপ্রতযঙ্গ গুপ্টলাপ্টক 
জছন্ন জভন্ন কপ্টর সেপ্টল তারপরও জক তারা পারপ্টব সতামার হৃদপ্টয়র েভীর সথপ্টক 
স্ত্রীর প্রজত সতামার ভাপ্টলাবাসাপ্টক মপু্টছ সেলপ্টত?” 
 
সিা উত্তর জদল, “কখপ্টনাই না।” 
 
তখন আজম এই বপ্টল কপ্টথাপকথন সশষ করলাম সয, “এিন্যই আসপ্টল তারা যা 
খজুশ তা করপ্টত পাপ্টর না। কারণ সতামার হৃদয় তাপ্টদর ধরাপ্টছাাঁয়ার বাইপ্টর।” 
 
আল্লাি k বপ্টলন,  
 

“আি মতািিা শনিাি হতয়া না এবং দুঃখ কতিা না। েশদ মতািিা ি’ুশিন 
হও, ততব মতািিাই জয়ী হতব।”  
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সুতরাং, বাজহ্যক দুবেলতা সপ্টিও সবেদা অগ্রোজমতা ধপ্টর রাখা সম্ভব। কাপ্টিই 
দা’ঈপ্টদর আমাপ্টদর বতেমান পজরজস্থজতর সাপ্টথ বারবার ‘মাক্কী িীবন’ আর 
‘হুদাইজবয়াি’র তুলনা জদপ্টয় দুবেলতা আর িতাশাপ্টক স্বাভাজবক জিসাপ্টব সমপ্টন 
সনওয়ার সবাধ শতজর কপ্টর সদওয়া সমাপ্টটই উজচত নয়। বরং তাপ্টদর উজচত জভন্ন 
আজঙ্গপ্টক আমাপ্টদর বতেমান পজরজস্থজতপ্টক উপস্থাপন করা। কুরআপ্টনর এই আয়াপ্টত 
আল্লাি মসুজলমপ্টদরপ্টক সসই জশোই জদপ্টচ্ছন সয, বাজহ্যক দুবেলতা থাকা সপ্টিও 
মসুজলমরাই িপ্টব সশ্রষ্ঠ, যজদ তারা িীনমনা না িপ্টয় ঈমাপ্টনর উপর দঢ়ৃ থাকার 
ইজতবাচক মপ্টনাভাব ধপ্টর রাপ্টখ। তাই, উক্ত আয়াতজট আমাপ্টদর আিপ্টকর জদপ্টনর 
সস্লাোন িওয়া উজচত। আমাপ্টদর মানজসক দুবেলতা কাজটপ্টয় উঠপ্টত আল্লাির k 

এই একজট আয়াতই যপ্টথি। 
 

এ জবষপ্টয় আরও পড়প্টত চাইপ্টল: 

• সাজয়যদ কু্বতুপ্টবর সলখা Milestones বইপ্টয়র ‘The Faith Triumphant’ 
অধযায়।  

• RAND কপ্টপোপ্টরশন কতৃেক প্রকাজশত ‘জসজভল সিপ্টমাপ্টিজটক ইসলাম’ 
[Amazon.com: Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and 

Strategies…]  

 
 
তাজরক সমিান্না 
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট- সসল#১০৮। 
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কুরআি এবং আপতি (পবব ১৭) 

 

 সরূা আপ্টল ইমরাপ্টন, ১৪৪ নাম্বার আয়াপ্টত আল্লাি k বলপ্টছন,  
 

“আি িহুাম্মদ একজন িিূল সব শকিু নন! তাঁি পতূববও বহু িিূল 
অশতবাশহত হতয় মগতিন। অতএব শতশন েশদ িািা োন অথবা শনহত 
হন, ততব শক মতািিা পশ্চাদপিিণ কিতব? …”  
 

কুরআপ্টন িাপ্টতপ্টোণা অে জকছু আয়াত আপ্টছ, সয আয়াপ্টতর শব্দগুপ্টলা সকাপ্টনা 
সািাবার  মপু্টখ প্রথপ্টম উচ্চাজরত িপ্টয়জছল এবং পপ্টর আল্লাি কুরআপ্টন ওিী 
জিপ্টসপ্টব সসগুপ্টলাপ্টক নাজযল কপ্টরন। এই আয়াতজট সতমনই একজট আয়াত।  
 
উহুপ্টদর ময়দান। মশুজরকরা চাজরজদক সথপ্টক মসু’আব জবন ‘উমাইরপ্টক জঘপ্টর 
সেপ্টলপ্টছ। জতজন সামপ্টন তাজকপ্টয় সদখপ্টলন রাসলূলু্ললাি  জনপ্টিও জবপপ্টদর 
সম্মখুীন। মশুজরকরা রাসলূলু্লািপ্টকও  জঘপ্টর সেপ্টলপ্টছ। তখন মসু’আব  
জনপ্টিই জনপ্টিপ্টক বপ্টল উপ্টঠন,  
 

“আর মিুাম্মদ একিন রসলূ শব জকছু নন! তাাঁর পপূ্টবেও বহু রসলূ 
অজতবাজিত িপ্টয় সেপ্টছন” 

এর পরপরই মসু’আবপ্টক মশুজরকরা িতযা কপ্টর। জকনু্ত গুিব ছজড়প্টয় পপ্টড় 
মসু’আব নয়, রাসলূলু্লাি  সক মশুজরকরা িতযা কপ্টরপ্টছ। এই বাপ্টনায়াট তথযজট 
যখন সািাবাপ্টদর  কাপ্টছ সপ াঁছল তখন তারা জতন ভাপ্টে জবভক্ত িপ্টয় পপ্টড়ন। 
তাপ্টদর মপ্টধয একজট দল এতটাই জবষাদগ্রস্ত এবং মপ্টনাবলিীন িপ্টয় পড়ল য, 
তারা পপু্টরাপজুর িাল সছপ্টড় সদন। সকউ সকউ পাজলপ্টয় মনুাজেক্বপ্টদর সাপ্টথ সযাে 
জদল। আর সকউ জছল তাপ্টদর অবস্থাপ্টন অনড়। তারা বলল, “যজদ আল্লাির নবী 
মারা জেপ্টয় থাপ্টকন, তপ্টব সয উপ্টেপ্টশয জতজন যদু্ধ কপ্টর সেপ্টছন, সস উপ্টেশয সাধপ্টন 
আমরাও লড়াই কপ্টর যাব”। মতুৃয সংবাপ্টদর গুিব সশানার আপ্টে এবং পপ্টর তারা 
একইরকম অজবচল জছপ্টলন। মশুজরকপ্টদর িারা অবরুদ্ধ অবস্থায় মসু’আপ্টবর মখু 
জনঃসতৃ এ কথাগুপ্টলাপ্টকই সম্পণূে কপ্টর আল্লাি কুরআপ্টনর আয়াত জিসাপ্টব নাজযল 
কপ্টরন। এর মাধযপ্টম জতজন মসু’আপ্টবর এ কথাজটর প্রজত সমথেন িানান। 
ইসলাপ্টমর সজঠক দা’ওয়াির অনুসারীপ্টদর িন্য এই আয়াতজট খবু গুরুত্বপণূে 
একজট জবষয়।  
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সকাপ্টনা জকছু জবোস করা বা অনুসরণ করার সপছপ্টন একিন মানুষ জবজভন্ন কারপ্টণ 
উিদু্ধ িপ্টত পাপ্টর। সযমন: 

 জকছু মানুষ সংখযােজরপ্টষ্ঠর দপ্টল থাকপ্টত পছন্দ কপ্টর। তারা সস্রাপ্টত ো 
ভাজসপ্টয় চপ্টল এবং আর দশিপ্টনর মপ্টতা কপ্টর চলপ্টত চায়। তারা এমন 
একটা মানিাি বা পদ্ধজতর অনুসরণ কপ্টর যা তার বনু্ধ এবং 
পজরজচতিপ্টনরা সমপ্টন চলপ্টছ।  
 

 সকউ সকউ জনপ্টিপ্টদর আক্বীদা-জবোস এবং মানিাি জনপ্টয় পরীো-
জনরীো করপ্টত থাপ্টক। একজট বযথে িপ্টল আপ্টরকজট যাচাই কপ্টর। সযন 
তারা ‘এ-সপ্তাপ্টির-সসরা-আকষেণ’ খুাঁিপ্টত বযস্ত! 
 

 সকউ সকউ আবার আপ্টবেচাজলত। িয়প্টতা একটা অনলবষেী বকৃ্ততা বা 
উপস্থাপনা তাপ্টদরপ্টক আপ্টবোপ্লতু কপ্টর একজট জবোস বা মানিাপ্টযর 
জদপ্টক ধাজবত কপ্টর। অপ্টনকপ্টেপ্টেই আপ্টবপ্টের সসই সিায়াপ্টর ভাাঁটা 
পড়প্টল তারা পরুপ্টনা পপ্টথ জেপ্টর যান। 
 

 অপ্টনপ্টক একজট জনজদেি মানিাি বা পদ্ধজত অনুসরণ কপ্টর সকাপ্টনা জবপ্টশষ 
বযজক্তপ্টত্বর প্রজত তাপ্টদর ভাপ্টলা-লাো সথপ্টক।  

 
এই কারণগুপ্টলাই বযাখযা কপ্টর সকন রাসলূ  এর মতুৃযর জনছক গুিব শুপ্টনই 
একদল সািাজব  আশািত িপ্টয় িাল সছপ্টড় জদপ্টয়জছপ্টলন। এই আয়াতজট 
আমাপ্টদর এই মানবীয় দুবেলতাগুপ্টলার প্রজত ইজঙ্গত কপ্টর এবং আমাপ্টদরপ্টক জশো 
সদয় সয, যজদ আমরা ইসলাপ্টমর সয মলূ জনযোস বা আদশে রপ্টয়প্টছ তার প্রজত 
অনুরক্ত বা আকৃি না িপ্টয় উপপ্টরাক্ত সকাপ্টনা একজট কারপ্টণ ইসলাপ্টমর অনুসারী 
িই, তপ্টব তুচ্ছাজততুচ্ছ চাপ্টপর মপু্টখই আমরা সভপ্টে পড়ব এবং পিাদপসরণ কপ্টর 
বসব। আমরা আল্লাির রাসলূপ্টক  একিন নবী জিপ্টসপ্টব অবশযই 
ভাপ্টলাবাজসপ্টকননা জতজন আমাপ্টদরপ্টক আল্লাির পে সথপ্টক ওিীর মাধযপ্টম 
ইসলাপ্টমর বাণী ও পদ্ধজত জশো জদপ্টয়প্টছন। তা সপ্টিও আমাপ্টদর মলূ আনুেতয 
এবং ভাপ্টলাবাসা িপ্টত িপ্টব ইসলাপ্টমর মলূ জবষয়বস্তুর প্রজত।  
 
 ইসলাপ্টমর প্রজত আমাপ্টদর ভাপ্টলাবাসা বযজক্তপ্টকজন্দ্রক িওয়া চলপ্টব না। আর সস 
কারপ্টণই, উহুপ্টদর জদপ্টন সবশ জকছু সািাজব  জছপ্টলন যারা রাসলূ  এর মতুৃযর 
গুিব শুপ্টন জপছপা িনজন বরং বপ্টল উপ্টঠজছপ্টলন, “যজদ জতজন মারা যান, তপ্টব জতজন 
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সয উপ্টেপ্টশয লপ্টড়প্টছন, আমরাও সস উপ্টেপ্টশয লপ্টড় যাব।” অথোৎ সিি ভাষায় 
তাপ্টদর মপ্টনাভাব জছল, “জতজন মারা সেপ্টছন সতা কী িপ্টয়প্টছ? জতজন আমাপ্টদরপ্টক যা 
জশজখপ্টয়প্টছন আমরা সসটা অনুসরণ করজছ। বযজক্ত জিপ্টসপ্টব তাাঁপ্টক আমরা অনুসরণ 
কজরজন, বরং অনুসরণ করজছ একিন নবী জিপ্টসপ্টব। জতজন একিন নবী, এর সবজশ 
জকছু জতজন নন।” আর এ কারপ্টণই, সাত বছর পপ্টর যখন রাসলূ  সজতযই মারা 
যান, সসজদন আব ু বকর  উপ্টঠ দাাঁজড়প্টয় সকলপ্টক উপ্টেশয কপ্টর বপ্টলজছপ্টলন, 
“সতামাপ্টদর মপ্টধয যারা মিুাম্মপ্টদর ইবাদাত করত, (সিপ্টন রাখ) মিুাম্মদ মারা 
সেপ্টছ। আর সতামরা যারা আল্লাির ইবাদাত কর, (সিপ্টন রাখ), আল্লাি জচরঞ্জীব 
এবং তাাঁর সকাপ্টনা মতুৃয সনই।” এরপর জতজন এই আয়াতজট আবজৃত্ত কপ্টরন। জতজন 
এ কথাগুপ্টলা বপ্টলজছপ্টলন এই জবষপ্টয়র উপর গুরুত্ব জদপ্টত সয, আমরা ইসলাপ্টমর 
সতয আদপ্টশের কারপ্টণ মসুজলম। সকাপ্টনা জবপ্টশষ বযজক্তপ্টত্বর প্রজত অনুরাে বা সমাি 
সথপ্টক নয়।  
 
পজিমা সমাপ্টি বযজক্তপিূা অতযন্ত প্রবল। সিাক তা োয়ক, নায়ক বা অন্য সকাপ্টনা 
ধরপ্টনর খযাজতমান সলাক। ভাপ্টলা কপ্টর লে করপ্টল সদখা যাপ্টব, এই অভযাসজট 
ইসলামী দা’ওয়াি প্রজতষ্ঠানগুপ্টলার মাপ্টঝও ছজড়প্টয় পপ্টড়প্টছ। এসব প্রজতষ্ঠাপ্টন 
‘সুপারস্টার শাইখ বা স্কলার’ এর একজট সংস্কজৃতর িন্ম িপ্টয়প্টছ। এজট িাপ্টিলী 
সমাপ্টির ‘তারকাবযজক্ত পিূা’র (Celebrity Culture) জবকেরূপ্টপ আজবভূেত িপ্টয় 
বযজক্তপিূার ধারাজটপ্টক ইসলামী ছদ্মপ্টবপ্টশ বিায় সরপ্টখপ্টছ। এই ধারাজটর জবপদ 
জিমাজেক।  
 
#এক, এ ধরপ্টনর শাইখ বা ‘আজলপ্টমর উচ্চাজরত সযপ্টকাপ্টনা কথাপ্টক চূড়ান্ত এবং 
জবতপ্টকের উপ্টধ্বে ধরা িয় যাপ্টক সকাপ্টনাভাপ্টবই চযাপ্টলঞ্জ করা যাপ্টব না। যজদও 
ইসলাপ্টমর সতয উদঘাটন ও প্রচাপ্টরর অজধকার সকাপ্টনা জবপ্টশষ দলভুক্ত আজলম বা 
সকাসে ইন্সট্রাক্টরপ্টদর একপ্টচজটয়া সম্পজত্ত নয়!  
 
#দুই, সকাপ্টনা শাইখ বা সনতার প্রজত তাপ্টদর অনুসারীপ্টদর েভীর ভজক্ত এবং 
অযাজচত আসজক্ত থাকপ্টল আপ্টরা সয সমসযাজট িপ্টত পাপ্টর তা িপ্টলা, যজদ সসই 
সনতা বা শাইখ তার অবস্থান সথপ্টক সপ্টর আপ্টস, জকংবা সগ্রপ্তার িয় জকংবা তার 
মতুৃয ঘপ্টট, তখন তাপ্টদর অনুসারীরা পপ্টথর জদশা িাজরপ্টয় সেপ্টল এবং জপছু িটপ্টত 
আরম্ভ কপ্টর। জকছু সািাজবপ্টদর  সেপ্টে জঠক এমনটাই িপ্টয়জছল। তারা সকউ 
সকউ রাসলূলু্লাি  এর মতুৃযর খবর শুপ্টন উহুপ্টদর ময়দান সথপ্টক পাজলপ্টয় 
জেপ্টয়জছপ্টলন।  
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এই সমসযার সমাধান িপ্টলা একজট মকু্ত, সমাপ্টলাচক, জবপ্টেষণধমেী এবং 
অনুসজন্ধৎসু মপ্টনর অজধকারী িওয়া। এর েপ্টল আপনার আর সপ্টতযর মাপ্টঝ 
সকাপ্টনা বাধা থাকপ্টব না। এবার সস সতয সযখান সথপ্টকই আসুক না সকন। এ 
ধরপ্টনর ইজতবাচক মানজসকতা আপনাপ্টক সতয গ্রিপ্টণ উিদু্ধ করপ্টব সকবল তা সতয 
িওয়ার গুপ্টণই। সক সসই সতয বলপ্টছ তা আপনার কাপ্টছ আর মখুয িপ্টয় দাাঁড়াপ্টব 
না। সযমন কপ্টর আল-ইমাম আিমাদ t বপ্টলজছপ্টলন, “একিন মানুপ্টষর জ্ঞাপ্টনর 
ঘাটজত থাপ্টক তখনই, যখন সস অন্য কাউপ্টক অন্ধ ভাপ্টব জবোস কপ্টর।” এবং 
সম্ভবত এ কারপ্টণই, ইমাম আিমদ তাাঁর োসগুপ্টলাপ্টক মসুনাদ সথপ্টক িাদীস 
জশো সদওয়ার মপ্টধয সীমাবদ্ধ রাখপ্টতন এবং তাাঁর জনিস্ব মতগুপ্টলাপ্টক জলপ্টখ 
রাখার বযাপাপ্টর খবু সিারাপ্টলাভাপ্টব জনরুৎসাজিত করপ্টতন। জতজন চাইপ্টতন তার 
ছােরা সযন তাাঁর বযজক্তত্ব এবং মতামপ্টতর অনুসারী না িপ্টয় শুধমুাে কুরআন এবং 
সুন্নাির অনুসারী িয়।  
 
এটা খবুই দুঃখিনক সয, অপ্টনক মসুজলম প্রাথজমক পযোপ্টয় সবশ উৎসািী এবং 
উদযমী িওয়া সপ্টিও এই আয়াপ্টতর মলূভাব হৃদয়ঙ্গম করপ্টত বযথে িওয়ায় 
পরবতেীপ্টত নানান মানিাপ্টির মাপ্টঝ ছুটাছুজট করপ্টত থাপ্টক। আিপ্টক তারা 
সালাজে, কালপ্টক সুেী বা আশ’আজর, আপ্টরকটা জদন িয়প্টতা আসপ্টব সযজদন তারা 
পপু্টরা িীনপ্টকই পজরতযাে কপ্টর সেলপ্টব। এই সবজকছুর সপছপ্টন জেপ্টর তাকাপ্টল সয 
সমসযাজট আমরা আজবষ্কার করব তা আজম উপপ্টর পপ্টয়ন্ট আকাপ্টর উপ্টল্লখ কপ্টরজছ। 
মলূত, ইসলাপ্টমর পপ্টথ তাপ্টদর প্রপ্টবপ্টশর মিূুতেজট জছল অতযন্ত ভাসাভাসা এবং 
েজণপ্টকর প্রপ্টণাদনায় উিদু্ধ। তাই প্রবল দ্রুততার সাপ্টথ তারা বারবার জনপ্টিপ্টদর 
রে বদলায়। এর সপছপ্টন মলূ কারণ িপ্টলা, তারা নানান কারপ্টণ একসময় সপ্টতযর 
অনুসারী িপ্টলও সজঠক কারণজট অনুধাবন কপ্টর অনুসারী িয়জন। আর সতযপ্টক 
অনুসরণ করার সজঠক কারণজট িপ্টচ্ছ সপ্টতযর বাণীপ্টক েভীরভাপ্টব উপলজি করার 
মাধযপ্টম তা দঢ়ৃভাপ্টব জবোস করা। 
 
কাপ্টিই, সকাপ্টনা বযজক্তজবপ্টশপ্টষর প্রজত অজতভজক্ত এবং অপজরজমত শ্রদ্ধাপ্টবাধ সথপ্টক 
সতকে সিান। মানুষ বদলায়, মতুৃযবরণ কপ্টর। তাই, ইসলামী দা’ওয়াির মলূ 
বাতোপ্টক অধযয়ন করুন এবং ভাপ্টলাবাসুন। ইসলাপ্টমর মলূ বাতো িারা 
আন্তজরকভাপ্টব উিদু্ধ সিান এবং অন্যপ্টক উিদু্ধ করুন। সকাপ্টনা বযজক্ত বা সংেঠন 
নয় বরং এই দা’ওয়াির মলূ উৎপ্টসর প্রজত আন্তজরক সিান। সকননা, মানুপ্টষর মতুৃয 
ঘপ্টট। জকনু্ত এই আদশে মতুৃযঞ্জয়ী। এই আদশে অপজরবতেনীয়।  
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কুরআি এবং আপতি (পবব ১৮) 

 
সরূা আপ্টল ইমরাপ্টনর ১৫৩ নং আয়াপ্টত আল্লাি k বপ্টলপ্টছন,  

 

“…তাই আল্লাহ মতািাতদি উপি দুঃতখি পি দুঃখ শদতলন, মেন 
মতািাতদি কাি মথতক ো হাশিতয় মগতি এবং ো শকিু শবপদ মতািাতদি 
উপি আপশতত হতয়তি, তাি (তকাতনািাি) জন্য মতািিা অনুতিাচনা না 
কি…”  

 
এই আয়াতজট উহুদ যপু্টদ্ধ মসুজলমপ্টদর জবপযেয়প্টক সকন্দ্র কপ্টর নাজযল িপ্টলও এর 
জনজিতাথে আমাপ্টদর বতেমান িীবপ্টন খবুই পজরষ্কারভাপ্টব প্রপ্টয়ােপ্টযােয। মানুপ্টষর 
একজট সিিাত শবজশিয িপ্টচ্ছ সস যত পায় ততই চায়। আর তার চাওয়ার সাপ্টথ 
পাল্লা জদপ্টয় বাড়প্টত থাপ্টক তার দুজিন্তা। কারণ আরও সবজশ না পাওয়ার বযথেতা 
তাপ্টক জবমষে কপ্টর সতাপ্টল। এই শবজশপ্টিযর জদপ্টক ইজঙ্গত কপ্টরই রাসলূলু্লাি  
বপ্টলজছপ্টলন,  
 

“মানুষপ্টক এক পািাড় স্বণে সদওয়া িপ্টল সস অনুরুপ আপ্টরকজট পািাড় 
চাইপ্টব। আর তাই কবপ্টরর মাজট ছাড়া সকাপ্টনা জকছুই তাপ্টক তুি করপ্টত 
পারপ্টব না।” 

 
তাই আল্লাি জবজভন্ন সমপ্টয় আমাপ্টদরপ্টক খাদয, অথে, স্বাধীনতা, পজরবার জকংবা 
সুস্বাপ্টস্থযর মপ্টতা জবজভন্ন জন’আমাত সথপ্টক জকছু সমপ্টয়র িন্য বজঞ্চত কপ্টরন। এই 
পজৃথবী এবং তার আরাম-আপ্টয়প্টশর প্রজত আমাপ্টদর জচর-অতপৃ্ত বাসনাপ্টক নি কপ্টর 
সদওয়াই এর উপ্টেশয। আমরা সকাপ্টনা জকছুপ্টক যখন সযভাপ্টব চাই সসভাপ্টব 
পাওয়ার পজরবপ্টতে যখন সকাপ্টনা জবপদ-আপপ্টদর সম্মখুীন িপ্টত বাধয িই, তখন 
সসই অজভজ্ঞতাজট আমাপ্টদর ভজবষযপ্টত সযপ্টকাপ্টনা পজরজস্থজতপ্টত খাপ খাইপ্টয় জনপ্টত 
প্রস্তুত কপ্টর সতাপ্টল। এই আয়াতজটপ্টত জঠক একথাজটই বলা িপ্টয়প্টছ। আপ্টেও এমন 
অজভজ্ঞতার মধয জদপ্টয় যাওয়ার কারপ্টণ আমরা যা চাই সসটা না পাওয়ায় জকংবা সয 
পজরজস্থজতর সম্মখুীন িপ্টত চাই না তার সম্মখুীন িপ্টত বাধয িপ্টল আমরা আর মষুপ্টড় 
পড়ব না। কারণ আরাম-আপ্টয়শ এবং স্বাচ্ছপ্টন্দযর প্রজত আমাপ্টদর জনভেরতার 
জশকড় সকপ্টট সদওয়া িপ্টয়প্টছ।  
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এই আয়াতজটর আপ্টরকজট উপ্টল্লখপ্টযােয জবষয় িপ্টচ্ছ জবষণ্ণতাপ্টক জনরুৎসাজিত 
করা। অপ্রাপ্ত সােলয জকংবা আপজতত অকলযাণ জনপ্টয় দুঃখ কপ্টর সকাপ্টনা লাভ 
সনই। এপ্টত সকাপ্টনা উপকার িওয়া সতা দূপ্টরর কথা, বাস্তবতার জবন্দুমাে 
পজরবতেনও িয় না। বরং ইবন আল কাজয়যপ্টমর t ভাষায়, জবষণ্ণতা মানুপ্টষর 
সংকেপ্টক দুবেল কপ্টর সদয় ও হৃদয়প্টক ভঙু্গর কপ্টর সতাপ্টল। যা তার উপকাপ্টর 
আসপ্টব এমন কাি করা সথপ্টক জবরত রাপ্টখ এবং বাস্তবতাপ্টক অনুধাবন করার 
সেপ্টে অন্তরায় সজৃি কপ্টর। তাই যখন আপজন জবষণ্ণ অনুভব করপ্টবন তৎেণাৎ 
সসই অনুভূজতপ্টক মন সথপ্টক সজরপ্টয় সদওয়ার সচিা করুন। আল্লাির প্রশংসা, শধযে 
এবং আল্লাির জসদ্ধাপ্টন্তর প্রজত সনু্তজি, তাাঁর প্রজত দঢ়ৃতর ঈমান এবং ‘ক্বেরাল্লাি 
ওয়া মাশা-আ ো’আল’ (আল্লাি k তাাঁর জসদ্ধান্ত জদপ্টয়প্টছন এবং জতজন তাাঁর 
ইচ্ছানুযায়ীই জসদ্ধান্ত সদন) এই বাকযাংশজট উচ্চারপ্টণর িারা সসই অনুভূজতপ্টক 
প্রজতস্থাপন করুন। এটাই িপ্টচ্ছ তাওিীপ্টদর চশমা জদপ্টয় সযপ্টকাপ্টনা জবপযেয়প্টক 
সদখার েলােল।  
 
ততৃীয়ত, এই পজৃথবী সতা জবপদ-আপদমকু্ত িওয়ার কথা জছল না। শুধ ুিান্নাতই 
িপ্টব সবরকম সঙ্কটমকু্ত। উদািরণস্বরূপ, রাসলূপ্টক  একবার জিপ্টজ্ঞস করা 
িপ্টয়জছল এই পজৃথবীপ্টত তাাঁর সবপ্টচপ্টয় জপ্রয় কী। উত্তপ্টর জতজন বপ্টলজছপ্টলন, 
আ’ইশাি  । অথচ পাজথেব িেপ্টত তাাঁর সবপ্টচপ্টয় জপ্রয় সত্তাজটর প্রজত তাাঁর 
ভাপ্টলাবাসাও জকনু্ত ত্রুজটিীন জছল না। কারণ আ’ইশার  উপর জমথযা অপবাদ 
সদওয়ার ঘটনাজট জকছুটা িপ্টলও আ’ইশাির  প্রজত রসলূলু্লাির  ভাপ্টলাবাসাপ্টক 
জিধাজন্বত কপ্টরজছল। এই ঘটনার মাপ্টঝও একজট জনগুঢ় বাতো রপ্টয়প্টছ। আর তা 
িপ্টলা এই সকল সঙ্কপ্টটর উপ্টেশযই দুজনয়া সথপ্টক আমাপ্টদর অন্তরপ্টক জবজচ্ছন্ন কপ্টর 
সদওয়া এবং অন্তরপ্টক আজখরাপ্টতর জদপ্টক যাোর অজভমখুী কপ্টর সতালা।  
 
তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট - সসল #১০৮  
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কুরআি এবং আপতি (পবব ১৯) 

 
আল্লাি তা‘আলা কুরআপ্টন সরূা আপ্টল ইমরাপ্টনর ১৫৬ নং আয়াপ্টত বলপ্টছন,  

 

“মহ ি’ুশিনগণ! মতািিা তাতদি িততা হতয়া না, োিা কুিশি কতি এবং 
তাতদি ভাই-বনু্ধগণ েখন মকাতনা অশভোতন মবি হয় শকংবা মকাথাও 
েতুদ্ধ শলপ্ত হয় তাতদি িম্বতন্ধ বতল, "তািা েশদ আিাতদি িাতথ 
থাকততা, তাহতল িিততাও না আহতও হততা না” 

 
এবং ১৬৮ নং আয়াপ্টত বলপ্টছন,  
 

“...োিা (ঘতি) বতি মথতক শনতজতদি ভাইতয়ি িম্বতন্ধ বলতত লাগতলা, 
আিাতদি কথা িততা চলতল তািা শনহত হততা না...”  
 

উপপ্টরর আয়াতগুপ্টলাপ্টত মনুাজেকপ্টদর বযাপাপ্টর বলা িপ্টয়প্টছ। এই মনুাজেকরা 
উহুপ্টদর ময়দাপ্টন মসুজলম বাজিনী সথপ্টক সবর িপ্টয় জেপ্টয় দশেপ্টকর ভূজমকায় 
মসুজলমপ্টদর যদু্ধ করপ্টত সদখপ্টত থাপ্টক। তারা যদু্ধরত ম’ুজমনপ্টদর সদপ্টখ মপ্টন মপ্টন 
ভাবপ্টত থাকপ্টলা সয, িীন কাপ্টয়প্টমর সংগ্রাম সথপ্টক দূপ্টর সথপ্টক জনরাপদ আশ্রপ্টয় 
থাকাটাই জবচেণতা। আর ম’ুজমনপ্টদর যারা িীনপ্টক রো করা ও জবিয়ী কপ্টর 
সতালার িন্য জনপ্টির প্রাণ পযেন্ত জবজলপ্টয় জদপ্টত রাজি আপ্টছ, তারা সযন সবাকার 
মপ্টতা জনপ্টিপ্টদর িীবনটা নি করপ্টছ! এই আয়াত দুজটপ্টত মনুাজেকপ্টদর 
মানজসকতার সারাংশ তুপ্টল ধরা িপ্টয়প্টছ।  
 
সপ্টতযর জদপ্টক মানুষপ্টক িাকপ্টত সেপ্টল কি ও জবপযেয় সনপ্টম আসপ্টবই। এই কি 
সহ্য করপ্টত পারাটাই একিন প্রকৃত সতযাপ্টন্বষীর পজরচয়। ইবন আল-কাজয়যম 
িীপ্টনর প্রচাপ্টর একিন দা’ঈর প্রপ্টচিার সপ্টবোচ্চ স্তপ্টরর জদপ্টক আপ্টলাকপাত করপ্টত 
জেপ্টয় বপ্টলপ্টছন: “(দা’ঈর পপ্টে সপ্টবোচ্চ তযাে িপ্টলা) আল্লাির রাস্তায় দা’ওয়াত 
জদপ্টত জেপ্টয় যাবতীয় জবপযেয় ও মানুপ্টষর িারা সিৃ বাধা-জবপজত্ত সকবল আল্লাির 
সনু্তজিলাপ্টভর িন্য সহ্য কপ্টর যাওয়া।” এছাড়াও আল্লাি তাআলা কুরআপ্টনর সরূা 
আল-‘আসপ্টর আমাপ্টদরপ্টক িীপ্টনর প্রচার ও জশোদাপ্টনর পপ্টথ সব বাধা-জবপজত্তপ্টত 
শধযেশীল িপ্টত সিার জদপ্টয় বপ্টলপ্টছন: 
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“িিতয়ি িপথ! িানুে ভ্রাশন্তি িতধয আতি; মকবল তািা বযতীত োিা 
ঈিান এতনতি, িৎকাজ কতি, িততযি প্রচািক, আি সধেবধািতণ উৎিাহ 
দান কতি।” [ িূিা আল-আিি ] 
 

অতএব একিন মসুজলম সযপ্টচ পপ্টড় কি ও জবপযেপ্টয়র সম্মখুীন িপ্টব না সসটাই 
স্বাভাজবক, জকনু্ত যজদ এমন িয় সয, সতযপ্রচাপ্টরর পপ্টথ বাধা-জবপজত্তর সম্মখুীন না 
িপ্টয় আর সকাপ্টনা উপায় সনই, তপ্টব একিন ম’ুজমন িাত গুজটপ্টয় বপ্টস না সথপ্টক 
সস্বচ্ছায় সস পপ্টথই এজেপ্টয় যাপ্টব। সকননা আপ্টলাজচত আয়াতগুপ্টলার মাধযপ্টম এটাই 
প্রমাজণত িয় সয, িীন প্রচাপ্টরর িন্য সকল কি সমপ্টন সনওয়ার এই ইচ্ছাই তার 
ঈমান ও জনোপ্টকর মপ্টধয পাথেকযকারী।  
 
আরাম-আপ্টয়প্টশর জদপ্টক ঝুাঁপ্টক পড়া, জনরাপদ িীবন চাওয়া, এগুপ্টলা আমাপ্টদর 
স্বভাবিাত শবজশিয। স্বয়ং আ’ইশা  রাসলূলু্লাির  বযাপাপ্টর বপ্টলপ্টছন, “তাাঁর 
সামপ্টন যখন দুপ্টটা রাস্তা সখালা থাকত, তখন জতজন দুপ্টটার মাপ্টঝ সিিটাই সবপ্টছ 
জনপ্টতন, যজদ না সসই সিি পপ্টথ আল্লাির অবাধযতা থাপ্টক।” জকনু্ত যখন এমন 
িপ্টতা, িীন প্রচার করপ্টত জেপ্টয় কুেোরপ্টদর কাছ সথপ্টক জকছু েজতর সম্মখুীন 
িপ্টতই িপ্টব এবং জনপ্টির আরাম-আপ্টয়শপ্টক জবসিেন জদপ্টত িপ্টব, তখন জক জতজন 
আরাম-আপ্টয়শপ্টক প্রাধান্য জদপ্টতন? জনপ্টিপ্টকই জিপ্টজ্ঞস করুন।  
 
জতজন বা অন্য সকাপ্টনা নবী জক কখপ্টনা জনপ্টিপ্টদর জনরাপত্তা ও আরাম-আপ্টয়প্টশর 
কথা সভপ্টব সতয প্রচাপ্টর জপছু িপ্টটজছপ্টলন? আিকাল ইসলাপ্টমর অপ্টনক দা’ঈ সতয 
সোপন করার জপছপ্টন একজট সখাাঁড়া যজুক্ত দাাঁড়া করান সয, “এটা করপ্টল 
আমাপ্টদরপ্টক অজচপ্টরই শত্রুর িাপ্টত ধ্বংস িপ্টত িপ্টব, বরং এ সথপ্টক জবরত থাকপ্টল 
সামপ্টনর জদনগুপ্টলাপ্টত আমরা িীপ্টনর উপকাপ্টর আসপ্টত পারব”। নবীপ্টদর সকউ জক 
এসব সখাাঁড়া অিিুাত জদপ্টয়প্টছন? কেপ্টণা না।  
 
বদপ্টরর সসই জদপ্টন রাসলূলু্লাি  এর কথা িরণ কপ্টর সদখনু, যপু্টদ্ধর আপ্টে জতজন 
আল্লাির কাপ্টছ কী েজরয়াদ িাজনপ্টয়জছপ্টলন। জতজন বপ্টলজছপ্টলন, “মহ আল্লাহ! 
ি’ুশিনতদি এই দল েশদ ধ্বংিপ্রাপ্ত ও পিাশজত হয়, মতািাি ইবাদাত কিাি জন্য 
আি মকউই অবশিষ্ট থাকতব না”। অন্য ভাপ্টব বলা যায়, জতজন িানপ্টতন এই যপু্টদ্ধ 
অংশগ্রিণ মাপ্টন ম’ুজমনপ্টদর িীবন নয়, সখাদ ইসলাপ্টমর অজস্তত্বপ্টকও হুমজকর মপু্টখ 
সঠপ্টল সদওয়া। আরাম-আপ্টয়শ পজরতযাপ্টের জবষয়জট বাদই জদলাম। জকনু্ত রাসলূলু্লাি 

 জক জবপপ্টদর আশংকায় সািাজবপ্টদরপ্টক  জনপ্টিপ্টদর মালামাল গুজটপ্টয় মদীনায় 
জেপ্টর যাওয়ার কথা একজটবাপ্টরর িপ্টন্যও মপু্টখ এপ্টনজছপ্টলন? জতজন এমনজট 
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কপ্টরনজন। বরং জনভেীকজচপ্টত্ত সামপ্টন এজেপ্টয় জেপ্টয় মশুজরকপ্টদর সমাকাপ্টবলা 
কপ্টরপ্টছন এবং আল্লাি k তাাঁপ্টক পজরপণূে জবিয় দান কপ্টরজছপ্টলন। এই ঘটনাজট 
সকল পজরজস্থজতপ্টত তাাঁর চাজরজেক দঢ়ৃতার পজরচয় সদয় এবং আমাপ্টদর জনপ্টিপ্টদর 
জচন্তার ধরন সকমন িওয়া উজচত সস বযাপাপ্টর আমাপ্টদরপ্টক জদকজনপ্টদেশনা সদয়।  
 
সমগ্র পজৃথবী আি পুাঁজিবাদীপ্টদর ‘যার যার তার তার’ (every man for 

himself) জচন্তাধারা িারা মেিপ্টধালাইকৃত। এই জচন্তাধারা একিন মানুষপ্টক শুধ ু
তার স্বাপ্টথোদ্ধাপ্টরর িন্য সকাপ্টনা কাি করপ্টত উিদু্ধ কপ্টর। আপ্টলাচয আয়াতগুপ্টলাপ্টত 
আমরা মনুাজেকপ্টদর মপু্টখও জঠক একই ধাাঁপ্টচর কথা শুনপ্টত পাই। তাপ্টদর 
ভাষযমপ্টত, সপ্টতযর পপ্টে দাাঁড়াপ্টল যজদ েজতর আশঙ্কা থাপ্টক তািপ্টল আমাপ্টদর 
সসই সপ্টতযর দরকার সনই! তাই তারা ঘপ্টর বপ্টস জনঃস্বাথেভাপ্টব আল্লাির দীপ্টনর 
িন্য কাি কপ্টর যাওয়া মসুজলমপ্টদর জনপ্টয় িাজসঠাট্টায় সমপ্টত উপ্টঠ। ত্বাগুপ্টতর 
সরাষানল সথপ্টক জনরাপপ্টদ ঘপ্টর বপ্টস থাকার পজরবপ্টতে ‘অকারপ্টণ জনপ্টিপ্টদর িীবন 
নি করা’ মসুজলমপ্টদর ধমোন্ধ বপ্টল তাজচ্ছলয কপ্টর। িীপ্টনর খাজতপ্টর িান-মাল 
জবজলপ্টয় সদওয়া এপ্টদর সচাপ্টখ সনিাপ্টয়ত অপচয় বপ্টল সঠপ্টক, আর তাই তারা 
‘সিি’, ‘জিকমািপণূে’ ও ‘বাস্তবসম্মত’ - এই শব্দগুপ্টচ্ছর আড়াপ্টল এমন এক 
আরাপ্টমর পথ সবপ্টছ সনয়, সয পপ্টথ সকাপ্টনা জবতকে বা আদজশেক িপ্টন্দ্বর সঠাকাঠুজক 
সনই। এটাই অতীত ও বতেমাপ্টনর মনুাজেকপ্টদর সাধারণ শবজশিয। তারা সবেদা 
আপ্টত্মাৎসপ্টেের তুলনায় আত্মরো করপ্টতই সদা তৎপর।  
 
ইবপ্টন আব্বাস একবার বপ্টলজছপ্টলন সয, “আল্লাির রাসলূ জছপ্টলন সবপ্টচপ্টয় উদার 
বযজক্ত”। তাাঁর উদারতার উদািরণ সদখাপ্টত জেপ্টয় আমরা দজরদ্রপ্টদর প্রজত তাাঁর 
দানশীলতার উদািরণ সটপ্টন আজন। অথচ আপ্টরকজট দজৃিপ্টকাণ সথপ্টক এর উদািরণ 
সদয়া যায় সযজট জনপ্টয় আমরা সচরাচর ভাজব না। আর তা িপ্টলা সপ্টতযর প্রচাপ্টর 
সকাপ্টনা বাধা-জবপজত্তর পপ্টরায়া না কপ্টর তাাঁর জনপ্টির সুপ্টযাে-সুজবধা, আরাম-
আপ্টয়শপ্টক জবসিেন সদয়া। অথোৎ মনুাজেপ্টকর শবজশিয সযখাপ্টন স্বাথেপরতা, আর 
নবী-রাসলূ ও তাাঁপ্টদর অনুসারীপ্টদর শবজশিয িপ্টচ্ছ জনঃস্বাথেতা। প্রজতজট মসুজলম 
সংেঠন, সনতা, দা’ঈ, এমনজক সাধারণ মসুজলম- প্রপ্টতযপ্টকর উজচত জনপ্টিপ্টদর 
জদপ্টক একবার জেপ্টর সদখা, জনপ্টিপ্টদর সক প্রে করা। পুাঁজিবাদী ধযানধারণার 
প্রভাববলয় সথপ্টক জক তারা জনপ্টিপ্টদর িীপ্টনর কািকমেপ্টক মকু্ত রাখপ্টত সপপ্টরপ্টছন? 
তারা জক সপপ্টরপ্টছন িীপ্টনর মলূনীজতগুপ্টলাপ্টক সততার সাপ্টথ আাঁকপ্টড় ধপ্টর রাখপ্টত? 
নাজক জনপ্টির ো বাাঁচাপ্টনাটাই তাপ্টদর কাপ্টছ মখুয? যজদ বলা িয় ‘আরাম-আপ্টয়শ 
অথবা িীপ্টনর কলযাপ্টণ ঝুাঁজক’ - এ দুপ্টয়র মাপ্টঝ সযপ্টকাপ্টনা একজট সবপ্টছ নাও - তপ্টব 
তারা সকানজটপ্টক সবপ্টছ জনপ্টত প্রস্তুত? তাাঁরা জক জনপ্টিপ্টদর েণস্থায়ী চাজিদাপ্টক 
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অজধক গুরুত্ব সদপ্টবন, নাজক আল্লাির িীপ্টনর জবশুদ্ধতা রো ও সজঠকভাপ্টব এপ্টক 
তুপ্টল ধরার প্রয়াপ্টস আত্মজনপ্টয়াপ্টের মাধযপ্টম িীপ্টনর দীঘেস্থায়ী উপ্টেশয সাধপ্টন 
জনপ্টয়াজিত িপ্টবন? তাাঁরা জক মনুাজেকপ্টদর আপ্টলাচয শবজশিযগুপ্টলার প্রজতেলন 
জনপ্টিপ্টদর মাপ্টঝ ঘটাপ্টবন, নাজক আল্লাির রাসপূ্টলর  পথপ্টক সবপ্টছ জনপ্টবন? 
সকানজট সবপ্টছ সনপ্টবন তারা? আদশে নাজক আত্মরো?  
 
সুরা আল-বরুুি এর ‘আসিাবলু উখদুদ’ (েপ্টতের অজধবাসী) েেজটর বযাপাপ্টর 
সাইজয়যদ কুতুব বপ্টলজছপ্টলন:  
 

“এই ঈমানদার মানুষগুপ্টলা জনপ্টিপ্টদর ঈমানপ্টক জবজি কপ্টর জদপ্টয় দুজনয়ার 
িীবন লাভ করপ্টত পারত সজতয, জকনু্ত তাপ্টত তাপ্টদর আর পপু্টরা 
মানবিাজতর লাভ সথপ্টক েজতর পাল্লাটাই জক অপ্টনক সবজশ ভারী িপ্টতা 
না? তাাঁরা সবাঁপ্টচ থাকপ্টলও তাাঁরা একসময় পজৃথবীর বকু সথপ্টক িাজরপ্টয় 
সযপ্টতনই। অথচ ঈমান জবসিেন জদপ্টল তার সাপ্টথ তারা একজট 
মিাসতযপ্টকও েলা জটপ্টপ িতযা করত। জকনু্ত তাাঁরা তা িপ্টত সদয়জন। 
ঈমাপ্টনর িন্য জনপ্টির িীবন জবসিেন জদপ্টয় তাাঁরা সতযপ্টক প্রজতজষ্ঠত কপ্টর 
তপ্টবই দুজনয়া সথপ্টক জবদায় সনয়।  

 
ঈমান ছাড়া িীবন মলূযিীন, আর স্বাধীনতা ছাড়া িীবন িয় মযোদািীন। আর 
যাজলমপ্টদর যজদ শরীর ও আত্মার উপর আজধপতয করপ্টত সদওয়া িয়, তািপ্টল সস 
িীবন িয় লািনার।- এই মিাসতযজটপ্টক তারা জনপ্টিপ্টদর িীবন জবজলপ্টয় জদপ্টয় 
সমনু্নত সরপ্টখ সেপ্টছন।”  
  
 
তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট - সসল #১০৮ 
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কুরআি এবং আপতি (পবব ২০) 

 
সরূা আপ্টল ‘ইমরাপ্টনর ১৮০ নং আয়াপ্টত আল্লাহ k বপ্টলন –  
 

“আল্লাহ তাতদিতক শনতজি অনুগ্রতহ ো দান কতিতিন তাতত োিা 
কৃপণতা কতি এই কাপবণয তাতদি জন্য িঙ্গলকি হতব বতল তািা মেন 
ধািণা না কতি…”  
 

জকছু জকছু জদক জদপ্টয় আমরা সবাই একইরকম। আমাপ্টদর সবাইপ্টক আল্লাহ k 

তাাঁর রিমত ও জন’আমত দান কপ্টরপ্টছন, সবজশ সিাক আর কম সিাক। আমাপ্টদর 
যতটুকু আপ্টছ তার চাইপ্টত আপ্টরা সবশী সপপ্টত আমরা সবাই ভাপ্টলাবাজস। মপু্টখ 
আমরা যাই বজল না সকন – যখন আমাপ্টদর জনপ্টির সকাপ্টনা জিজনস তযাে করপ্টত 
িয়, তখন আমরা সবাই সামান্য িপ্টলও জিধা সবাধ কজর। আমরা সবাই খবু 
ভাপ্টলামপ্টতা বজুঝ আল্লাির িন্য সকাপ্টনা তযাে স্বীকার করার গুরুত্ব কী ও এর মলূয 
কত বড়। সসটা িপ্টত পাপ্টর দজরদ্রপ্টক অথে-সম্পপ্টদর মাধযপ্টম সািাযয করা, জকংবা 
িপ্টত পাপ্টর আল্লাির পপ্টথ অন্য সকাপ্টনা তযাে স্বীকার করা। আমরা কৃপণতা কজর 
বা না কজর আমাপ্টদর এই উপলজিগুপ্টলা জকনু্ত সাবেিনীন।  
 
এই কৃপণতাপ্টক পাশ কাজটপ্টয় মপ্টনর জিধা-িন্দ্বগুপ্টলা সঝপ্টড় সেপ্টল আরও উদার 
িওয়ার সবপ্টচপ্টয় সিি উপায় কী?  
 
সবচাইপ্টত সিি উপায় িপ্টলা, শদনজন্দন িীবপ্টনর প্রজতজট ধাপ্টপ আল্লাির k 

সযই জন’আমতগুপ্টলা আপজন সভাে করপ্টছন সসগুপ্টলা এক এক কপ্টর গুণপ্টত শুরু 
করুন। সসটা িপ্টত পাপ্টর মপ্টন মপ্টন, মপু্টখ মপু্টখ, বা কােপ্টি জলপ্টখ; সকাল সথপ্টক 
রাত পযেন্ত, প্রজতজট মিূুপ্টতে আল্লাির k সযই জন‘আমতগুপ্টলা আপজন সভাে 
করপ্টছন তার একটা জলস্ট বানাপ্টনা শুরু কপ্টর জদন। সবপ্টচপ্টয় সছাট এবং আপাত 
দজৃিপ্টত অজকজঞ্চৎকর জন’আমতটাও জলপ্টস্ট টুপ্টক রাখনু...  
 
আপনার িীবন, আপনার প্রজতজট জনঃোস, আপনার দজৃিশজক্ত এবং আপনার শরীর 
সম্পজকেত সব জকছু, বাজড়-োজড়, সপাশাক-আশাক, খাবার এবং স্থাবর-অস্থাবর 
সম্পজত্ত, আপনার পজরবার, আত্মীয়স্বিন, বনু্ধবান্ধব, কািকমে, মসজিদ এবং 
আপনার সমাি ও সামাজিকতা সবজকছুই তাজলকাবদ্ধ করুন। আপনার 
স্বাধীনভাপ্টব ঘপু্টর সবড়াবার েমতা, িীবপ্টনর আনপ্টন্দর মিূুতেগুপ্টলা, আপনার প্রজত 
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আপনার স্বামী বা স্ত্রীর ভাপ্টলাবাসা, ইসলাম, জবশুদ্ধ বাতাস, ঠাণ্ডা পাজন, জনরাপত্তা 
ও জনিয়তার অনুভূজত – সযই দয়া, উদারতা ও ভাপ্টলাবাসা আপজন অন্য মানুপ্টষর 
কাছ সথপ্টক সপপ্টয় থাপ্টকন সসসব জকছুপ্টকও জিসাপ্টব আনুন। আপজন সখয়াল কপ্টর 
সদখপ্টবন, প্রজত জদন প্রজত মিূুপ্টতে এরকম অসংখয জন’আমত আপজন সভাে করপ্টছন, 
সযগুপ্টলা জলপ্টখ সশষ করা যাপ্টব না।  
 
জকছুজদন আপ্টে আজম মযাোজিপ্টন একটা প্রবন্ধ পড়জছলাম, সযটাপ্টত ইজন্িয়া ও 
আজফ্কার জকছু িায়োয় পাজন স্বেতার িন্য জক কজঠন পজরজস্থজতর সজৃি িপ্টয়প্টছ 
তার বণেনা সদওয়া িপ্টয়প্টছ। এসব িায়োপ্টত প্রজতজদন সকাপ্টল, প্রপ্টতযক পজরবাপ্টরর 
মাপ্টয়রা সিাঁপ্টট ছয় ঘণ্টার পথ পাজড় সদওয়ার পর এক কলজস পাজন সযাোড় কপ্টরন। 
তারপর তারা সসটা বপ্টয় আপ্টনন। তারপর সসই এক কলজস পাজন জদপ্টয় পপু্টরা 
পজরবাপ্টরর খাওয়া, সোসল ও রান্নার কাি সারপ্টত িয়, সকননা পাজনর আর সকাপ্টনা 
উৎস তাপ্টদর িাপ্টতর নাোপ্টল সনই! 
 
অথচ এই কারাোপ্টরর সসপ্টলও শুধ ু উপ্টঠ দাাঁজড়প্টয় দু’পা সিপ্টট জেপ্টয় সবজসপ্টনর 
একটা সবাতাম চাপপ্টলই আজম সসপ্টকপ্টন্ির বযবধাপ্টন ইচ্ছামপ্টতা জবশুদ্ধ, ঠাণ্ডা পাজন 
সপপ্টত পাজর। প্রথম দজৃিপ্টত আপনাপ্টদর কাপ্টছ িয়প্টতা এটাপ্টক একটা অজভশাপ 
মপ্টন িপ্টব, কারণ আজম কারাোপ্টর। জকনু্ত ইজন্িয়া আর আজফ্কার সসই মাপ্টয়প্টদর 
সাপ্টথ তুলনা করুন একবার! তারা সতা এত সিপ্টি জবশুদ্ধ পাজন পাবার কথা 
স্বপ্টপ্নও ভাবপ্টত পাপ্টরন না। তখনই সবাঝা যায়, কারাোপ্টর সসপ্টল বপ্টসও আজম 
প্রজতজদন সযসব জন’আমত সভাে করজছ তার মপ্টধয এই পাজন একজট। জচন্তা কপ্টর 
সদখনু, সিপ্টল বপ্টস আজম যজদ এরকম জন’আমত সভাে কজর, তািপ্টল বাইপ্টরর 
স্বাধীন, মকু্ত িীবপ্টন আপনার জন’আমপ্টতর জলস্টটা কপ্টতা লম্বা িপ্টব! 
  
কাপ্টিই এই জন’আমতগুপ্টলার তাজলকা শতজর কপ্টর সেলনু। জলস্ট যত বড় িপ্টব 
আপজন তপ্টতা েভীরভাপ্টব উপলজি করপ্টবন, আপনার সচাপ্টখর সামপ্টন সথপ্টকও কত 
কী আপনার নির এজড়প্টয় সেপ্টছ। আপনার নাপ্টকর িোয় থাকা সপ্টিও এতজদন 
এই অসাধারণ আশীবোদগুপ্টলা জনপ্টয় আপজন সামান্যতম জচন্তাও কপ্টরনজন। তারপর 
আপজন উপলজি করপ্টবন, আপজন এই সপ্টবর জকছুই পাওয়ার সযােয নন। এসব 
জকছুই আপনার প্রজত আল্লাির k রিমত। জতজন তাাঁর অসীম করুণার বপ্টশ 
আপনাপ্টক এগুপ্টলা দান কপ্টরপ্টছন। এর সকাপ্টনাটার উপরই আপনার সকাপ্টনা 
অজধকার সনই। আপজন যখন আপনার জলপ্টস্টর উপর বারবার সচাখ সবালাপ্টবন 
এবং সদখপ্টত পাপ্টবন কীভাপ্টব আপনার শত অপ্টযােযতা সপ্টিও আল্লাহ k তাাঁর 
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অসীম ভাপ্টলাবাসা, উদারতা ও করুণায় আপনাপ্টক একটার পর একটা জন’আমত 
দান কপ্টরপ্টছন – তখন আপজন আপনার হৃদয় ও মপ্টন পজরবতেন সদখপ্টত পাপ্টবন।  

মানুপ্টষর স্বভাব িপ্টলা, তার সাপ্টথ সযমন বযবিার করা িয়, অপ্টন্যর সাপ্টথ সস 
সতমনই বযবিার কপ্টর। সারািীবন যজদ আপনার সাপ্টথ খারাপ বযবিার করা িয় 
তািপ্টল আপনার স্বাভাজবক প্রবণতা িপ্টব মানুপ্টষর সাপ্টথ রুে বযবিার করা। কারণ 
আপজন সতমনটাই জশপ্টখ এপ্টসপ্টছন। একইভাপ্টব সারািীবন যজদ আপজন উদারতা, 
দয়া ও করুণা সপপ্টয় আপ্টসন, তািপ্টল আপজন মানুপ্টষর সাপ্টথ সসভাপ্টবই আচরণ 
করপ্টবন; কারণ আপজন সসই জশোই সপপ্টয়প্টছন। আমাপ্টদর সমসযা িপ্টলা, আল্লাহ 
k প্রজতজনয়ত আমাপ্টদর দয়া, করুণা ও উদারতা সদখাপ্টচ্ছন। প্রজতজট মিূুপ্টতে, 
প্রজতজট সসপ্টকপ্টন্ি জতজন আমাপ্টদর পরম মমতায় সেপ্টক সরপ্টখপ্টছন। জকনু্ত সবশীর 
ভাে সময়ই আমরা এটা মপ্টন রাজখ না, জকংবা মপ্টন রাখপ্টলও এই করুণার পজরজধ 
ও মাো জনপ্টয় জচন্তা কজর না।  
 
তাই আমাপ্টদর উদার ও দানশীল িওয়ার পপ্টথ সবপ্টচপ্টয় গুরুত্বপণূে ও সকূ্ষ্ণ বাধাজট 
িপ্টলা, আমাপ্টদর প্রজত আল্লাির k দয়া ও করুণা সম্পপ্টকে আমাপ্টদর 
উদাসীনতা। যত সবশী আপজন আল্লাির k জন’আমতগুপ্টলাপ্টক আজবষ্কার 
করপ্টবন, গুণপ্টত থাকপ্টবন এবং আপজন যপ্টতা উপলজি করপ্টবন সয এই অসংখয 
জন’আমপ্টতর সকাপ্টনাটারই আপজন সযােয নন তপ্টতাই আপজন আল্লাির সদওয়া 
জন’আমত সথপ্টক অপরপ্টক সািাযয করার আকাঙ্ক্ো অনুভব করপ্টবন। উদারতা ও 
দানশীলতাপ্টক ভাপ্টলাবাসপ্টত সশখার সবপ্টচপ্টয় সিি উপায় এটাই।  
 
তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট- সসল #১০৮  
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কুরআি এবং আপতি (পবব ২১) 

 
আল্লাি k সরূা আপ্টল ‘ইমরাপ্টনর ১৮৫ নং আয়াপ্টত বপ্টলন,  

 
“...আি এই পাশথবব জীবন মতা িলনািয় িশণতকি মভাগ-িািগ্রী িাড়া 
আি শকিুই নয়”  

 
আয়াপ্টতর এই অংশজট আপনার িীবপ্টন প্রপ্টয়াে করপ্টত চাইপ্টল, শদনজন্দন সযসব 
টুকপ্টরা সুপ্টখর মিূুতেগুপ্টলা আপজন উপপ্টভাে কপ্টরন সসগুপ্টলা উপপ্টভাে করার আপ্টে 
এক মিূুপ্টতের িন্য থমপ্টক দাাঁড়ান। দগ্ধ জদপ্টনর সশপ্টষ শীতল পাজনর স্পশে, 
জিমশীতল পানীয় জকংবা সুস্বাদু খাবার, সমাটা অপ্টঙ্কর সচক জকংবা সচাখ ধাাঁধাপ্টনা 
োজড় অথবা আনপ্টকারা নতুন সপাশাক প্রভৃজতর সুখস্পশে উপপ্টভাে করার আপ্টে 
একবার থামনু এবং ভাবনু। উপলজি করুন সয আপনার সামপ্টন সযই উপপ্টভােয 
বস্তুজট আপ্টছ তা জবভ্রম ছাড়া জকছুই নয়। আপাতদজৃিপ্টত বস্তুজট সিৃ, স্পশৃয এবং 
বাস্তব িপ্টলও এর সাপ্টথ আরও সুেভীর এবং গুপ্ত এক বাস্তবতা সংযকু্ত রপ্টয়প্টছ। 
এই সোপন বাস্তবতাজটর বযাপাপ্টর অসপ্টচতন িপ্টল আপজন সধাাঁকায় পপ্টড় থাকপ্টবন। 
সয সধাাঁকার কথা এই আয়াপ্টত বলা িপ্টয়প্টছ এই সোপন বাস্তবতাজট জঠক তার 
জবপরীত। এই সধাাঁকার পাশাপাজশ এই বাস্তবতা সম্পপ্টকেও আমাপ্টদর সমান ভাপ্টব 
সপ্টচতন থাকা উজচত।  
 
পাজথেব এই সধাাঁকার একজট জবপ্টশষ জদক িপ্টচ্ছ সয, এজট আমাপ্টদর মপ্টধয 
জনপ্টিপ্টদরপ্টক েমতাধর ভাবার এক জমপ্টথয আত্মতুজি শতজর কপ্টর। জবপ্টশষ কপ্টর 
প্রযজুক্তেত উৎকপ্টষের সেপ্টে এই ঘটনাজট সবজশ ঘপ্টট। ১৯১২ সাপ্টলর কথা মপ্টন 
করুন। সসবছর টাইটাজনক জনমোণ করা িপ্টয়জছল। এর জনমোতারা দাজব কপ্টরজছল 
সয, “স্বয়ং সজৃিকতোও এই িািাি িুবাপ্টত পারপ্টবন না।” েজণপ্টকর আরাম-আপ্টয়শ 
আর স্বাচ্ছপ্টন্দয িুপ্টব থাকপ্টল, জনরাপত্তা আর অপরাপ্টিয়তার এক জমথযা ধারণা খবু 
সিপ্টি মানুপ্টষর অন্তপ্টর সিাঁপ্টক বপ্টস। তাই টাইটাজনপ্টকর জনমোতারা আপাতদজৃিপ্টত 
জনখুাঁত এই িািাি শতজর করপ্টত সপপ্টর এই একই োাঁপ্টদ পা জদপ্টয় বপ্টস। অবপ্টশপ্টষ 
আর সকউ নয়, যখন স্বয়ং সজৃিকতোই এক টুকপ্টরা বরে খণ্ড জদপ্টয় টাইটাজনক 
িুজবপ্টয় সদন তখন তারা তাপ্টদর ধারণার অন্তঃসারশনূ্যতা বঝুপ্টত পাপ্টর। জক জনমেম 
পজরিাস! সয পাজনর উপর টাইটাজনপ্টকর চলার কথা জছল সসই পাজন িারা েজঠত 
এক খণ্ড বরেই এটাপ্টক িুজবপ্টয় জদল!  
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আপ্টমজরকান বযাংকগুপ্টলার দাজয়ত্বজ্ঞানিীন অপচয় এবং সলাপ্টভর েপ্টল 
আপ্টমজরকায় সিৃ অথেননজতক মন্দার জদপ্টক লে করুন। িােজতক সধাাঁকায় পপ্টড় 
থাকা হৃদপ্টয় েমতার সয জমপ্টছ আত্মতজৃপ্ত িন্ম সনয় তার প্রকৃি েলােল িপ্টচ্ছ 
আিপ্টকর আপ্টমজরকা। আর পাজথেব এই আনপ্টন্দর মাো যত সবশী িয় পরবতেীপ্টত 
সিৃ দুদেশার মাোও একই িাপ্টর বজৃদ্ধ পায়। ধরুন দু’িন উিাস্তু সলাক একজট 
খাবার সদাকাপ্টনর সামপ্টন বপ্টস আপ্টছ। দুিপ্টনরই সদাকাপ্টনর জভতপ্টর েুপ্টক জকছু 
জকপ্টন সখপ্টত ১০ টাকা প্রপ্টয়ািন। সদাকান সথপ্টক সবর িওয়ার পর একিন সিতা 
তাপ্টদর সদখপ্টত সপল। জকনু্ত তাপ্টদর মপ্টধয শুধ ু একিনপ্টক জতজন ১০ টাকা দান 
করপ্টলন। যাপ্টক দান করা িপ্টলা সস জনজিতভাপ্টব জনপ্টিপ্টক তার সঙ্গীর সচপ্টয় অজধক 
েমতাবান এবং কতৃেত্বময় মপ্টন করপ্টব। শুধ ু ১০ টাকার পাথেপ্টকযই একিন 
মানুপ্টষর মপ্টন এসব ধারণা শতজর িপ্টয় সযপ্টত পাপ্টর। তািপ্টল ভাবনু আপজন আপনার 
িীবপ্টন আরও কত-শত জবলাস উপপ্টভাে করপ্টছন, আপনার অন্তপ্টর সসগুপ্টলার 
প্রজতজিয়া সকমন িপ্টত পাপ্টর! এই সধাাঁকা িারা প্রতাজরত িওয়া সথপ্টক সবাঁপ্টচ থাকার 
উপায় িপ্টচ্ছ দুজনয়ার িীবপ্টনর প্রকৃত বাস্তবতাপ্টক উপলজি করা। উপলজি করুন 
সয, আপজন একিন েমতািীন িীব এবং আল্লাি k ছাড়া সকাপ্টনা শজক্ত বা 
েমতার উৎস সনই।  
 
পাজথেব সধাাঁকার আপ্টরকজট উপ্টল্লখপ্টযােয জদক রপ্টয়প্টছ। তা িপ্টচ্ছ আপজন যা 
উপপ্টভাে করপ্টছন তা সবসময়ই আপনার কাপ্টছ থাকপ্টব এমন সভপ্টব বপ্টস থাকা। 
সকাপ্টনা জকছু উপপ্টভাে করার জঠক আে মিূূপ্টতে জক আপনার মপ্টন কখপ্টনা এমন 
ধারণা উাঁজক সদয় সয, সয জবলাসদ্রবযজট আপজন উপপ্টভাে করপ্টত যাপ্টচ্ছন তা 
সচাপ্টখর পলপ্টকই উধাও িপ্টয় সযপ্টত পাপ্টর? আপনার িাপ্টতর জিমশীতল পাজনর 
গ্লাসজট উাঁচু কপ্টর ধপ্টর সরূা মলুপ্টকর সশষ আয়াতজটর কথা ভাবনু,  
 

“...মতািিা মভতব মদতখি শক, েশদ মতািাতদি পাশন ভূগতভবি গভীতি 
চতল োয়, ততব মক মতািাতদিতক িিবিাহ কিতব পাশনি মরাতধািা?”  
 

আপনার স্ত্রী, স্বামী, সন্তান জকংবা বনু্ধপ্টদর সঙ্গ উপপ্টভাে করার সময় জক কখপ্টনা 
মপ্টন িয় এরা আোমীকাল িীজবত নাও থাকপ্টত পাপ্টর? পরবতেীপ্টত যখনই তাপ্টদর 
সাপ্টথ সময় কাটাপ্টবন তখন জনপ্টিপ্টক সরূা আর-রিমাপ্টনর ২৬ নং আয়াতজট মপ্টন 
কজরপ্টয় সদপ্টবন- “ভূপতৃষ্টি িবশকিুই ধ্বংিিীল”। যখন আপনার োজড়জট েযাপ্টরপ্টি 
সরপ্টখ আপনার জবশাল বাসার জদপ্টক এজেপ্টয় যাপ্টবন তখন এক মিূূতে দাাঁজড়প্টয় 
আপনার বাজড়র জদপ্টক তাজকপ্টয় সরূা কািপ্টের ৩৩-৩৪ নং আয়াপ্টত উপ্টল্লজখত দুই 
বাোনমাজলপ্টকর কাজিজন িরণ করুন। অনুধাবন করুন, আপনার এই সব সম্পজত্ত 
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মিূূপ্টতের বযবধাপ্টন সনই িপ্টয় সযপ্টত পাপ্টর। সছাট-বড়, িীজবত বা িড় যা জকছুই 
আপজন উপপ্টভাে কপ্টরন না সকন তার সবই উধাও িপ্টয় সযপ্টত পাপ্টর। স্বজস্তর সয 
প্রশাজন্ত আপজন অনুভব করপ্টছন তা আপনার সামপ্টন রাখা আল্লাির সিৃ দুজনয়ার 
সধাাঁকা মাে।  
 
পাজথেব সধাাঁকার ততৃীয় শবজশিয িপ্টচ্ছ আপজন সজতযকাপ্টরর আনন্দ সকানজট তা 
উপলজি করার েমতা িাজরপ্টয় সেপ্টলন। আমাপ্টদর মন এমনভাপ্টব শতরী করা 
িপ্টয়প্টছ সয, আমরা যজদ দীঘে সময় ধপ্টর সকাপ্টনা সছাটখাট জকছু বা সকাপ্টনা 
জবলাসদ্রপ্টবযর সপছপ্টন ছুজট এবং অবপ্টশপ্টষ তা অিেন কজর তখন এর সচপ্টয় ভাপ্টলা 
জকছু পাওয়ার কথা আমরা আর ভাবপ্টত পাজর না। মপ্টন করুন আপজন মরুভূজমপ্টত 
িাজরপ্টয় সেপ্টছন। আপজন সবশ কপ্টয়কজদন ধপ্টর জকছুই সখপ্টত বা পান করপ্টত 
পাপ্টরনজন। িঠাৎ কপ্টর আপজন এক টুকপ্টরা শুকপ্টনা রুজট, বহু জদপ্টনর পপু্টরাপ্টনা 
একটু পজনর আর এক িে কুসুম েরম পাজন সপপ্টয় সেপ্টলন। তীি েুধার িন্য 
এটুকুই তখন আপনার কাপ্টছ অমতৃ বপ্টল মপ্টন িপ্টব। আর এগুপ্টলা সখপ্টয় জনপ্টির 
েুধা জনবারণ করপ্টত করপ্টত আপনার মপ্টন িপ্টব সয, এর সচপ্টয় সবজশ আপনার আর 
জকছুই চাওয়ার সনই। আপজন এই বাজস খাবার জদপ্টয় জনপ্টির েুধা-তষৃ্ণা জমজটপ্টয় 
এতটাই সনু্তি সয েরম রুজট, তািা পজনর এবং পজরষ্কার ঠান্িা পাজনর কথা 
জচন্তাও করপ্টবন না।  
  
এই পজৃথবী আর পরকাপ্টলর জবলাসদ্রপ্টবযর মাপ্টঝ তুলনাটাও জঠক এইরকম। আর 
একারপ্টণই আয়াতজটর উপ্টল্লজখত অংপ্টশর আপ্টের বাকযজট িপ্টচ্ছ – “...োতক আগুন 
মথতক বহুদূতি িাখা হতব ও স্বতগবাদযাতন প্রশবষ্ট কিা হতব, শনঃিতিহ মি হতলা 
িিলকাি …”। এই আয়াতজট আনন্দ এবং উপপ্টভাপ্টের ধারণাজটপ্টক যথাযথ 
দজৃিপ্টকাণ সথপ্টক বযাখযা কপ্টর। এই আয়াতজট আপনার সামপ্টন বাস্তবতাপ্টক 
উপ্টন্মাচন কপ্টর জদপ্টচ্ছ। তা িপ্টলা এই সয, এই পজৃথবীপ্টত আপজন সম্ভাবয যা যা 
উপপ্টভাে করপ্টত পাপ্টরন তার সকাপ্টনাজটই িান্নাপ্টতর সাপ্টথ তুলনীয় নয়। জকনু্ত 
পাজথেব িীবন আমাপ্টদর িন্য বাস্তব ও চােুষ। আর িান্নাপ্টতর িীবন সম্পপ্টকে 
আমরা শুধ ুকুরআন এবং িাদীস সথপ্টকই িানপ্টত পাজর। তাই এই পজৃথবীর প্রজতজট 
আনন্দ উপপ্টভাপ্টের আপ্টে জনপ্টিপ্টক মপ্টন কজরপ্টয় জদন সয, পরকাপ্টল যা আপনার 
িন্য অপ্টপো কপ্টর আপ্টছ- সসটা িান্নাপ্টতর আপ্টমাদ সিাক বা িািান্নাপ্টমর আতঙ্কই 
সিাক - তার তুলনায় এই পাজথেব পলুক একজট জবভ্রম মাে।  
 
পাজথেব প্রতারণা বনাম বাস্তবতার এই জতনজট শবজশিয যজদ আপজন আত্মস্থ করপ্টত 
পাপ্টরন তপ্টব তা আপনার বযজক্তপ্টত্বর উপর অতযন্ত কাযেকর প্রভাব সেলপ্টব।  
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 প্রথমজট আপনাপ্টক জবনয় সশখাপ্টব। 

 জিতীয়জট আপনার যা আপ্টছ সসটাপ্টক আপ্টরা মলূযায়ন করপ্টত সশখাপ্টব।  

 ততৃীয়জট আপনার অন্তরপ্টক পরকাপ্টলর সাপ্টথ আরও দঢ়ৃ বন্ধপ্টন যকু্ত 
করপ্টব এবং এই েণস্থায়ী পাজথেব িীবপ্টনর অসারতা সথপ্টক আপনাপ্টক 
মকু্ত করপ্টব।  

 
 
তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট - সসল #১০৮ 
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কুরআি এবং আপতি (পবব ২২) 

 
আল্লাি তা‘আলা কুরআপ্টন সরূা আপ্টল ‘ইমরাপ্টনর ১৮৬ নং আয়াপ্টত বলপ্টছন,  

 

“শনশ্চয়ই মতািাতদিতক পিীিা কিা হতব মতািাতদি িম্পদ ও জীবতনি 
দ্বািা ...”  

 
জকছু সলাপ্টকর িন্য এই পরীো িপ্টত পাপ্টর দাজরদ্রয; কাপ্টরা িন্য িপ্টত পাপ্টর 
মারাত্মক সকাপ্টনা শারীজরক বা মানজসক অসুস্থতা। আবার জকছু মানুপ্টষর িন্য তা 
িপ্টত পাপ্টর ভাপ্টলাবাসার মানুষপ্টক িারাপ্টনা। কারও িন্য বা বন্দীদশা। তপ্টব 
আমাপ্টদর প্রপ্টতযপ্টকর িন্যই, আল্লাির k পে সথপ্টক এটা একটা প্রজতশ্রুজত সয, 
জতজন আমাপ্টদর সবাইপ্টকই িীবপ্টনর সকাপ্টনা না সকাপ্টনা সমপ্টয়, সকাপ্টনা 
একধরপ্টনর পরীোর মপু্টখামজুখ অবশযই করপ্টবন। আপজন নবীতুলয এক 
সৎকমেশীল বযজক্ত সিান জকংবা একিন খনুীর মপ্টতা ঘণৃয সকউ সিান, আল্লাি 
তা‘আলা আপনার িন্য জনজদেি পজরমাণ দুঃখ-কি এবং পরীো জনধোরণ কপ্টর 
সরপ্টখপ্টছন। আল্লাি তা‘আলার সপ্রজরত নবীেণ সয জভন্ন জভন্ন ধরপ্টনর পরীোর 
সম্মখুীন িপ্টয়প্টছন তা ভাপ্টলা কপ্টর সখয়াল করপ্টল আপনার কাপ্টছ মপ্টন িপ্টব সযন 
আল্লািতা‘আলা আপ্টে সথপ্টকই আপনার আমার িন্য এই জিজনসগুপ্টলাপ্টক 
উদািরণ জিপ্টসপ্টব সরপ্টখ জদপ্টয়প্টছন। সযন আমরা আমাপ্টদর সমসযাগুপ্টলাপ্টক 
সজঠকভাপ্টব সমাকাজবলা করপ্টত পাজর: 
  

 আদম  এর এক পেু আপ্টরক পেুপ্টক িতযা কপ্টরজছল।  
 

 নিূ  এর এক পেু জছল কাজের। পাজনপ্টত িুপ্টব তার মতুৃয িপ্টয়জছল। 
 

 ইবরাজিম  এর বাবা জছল এক অতযাচারী মশুজরক। 
 

 ইউসুে  সক জনরপরাধ িওয়া সপ্টিও দীঘে জদন কারাোপ্টর কাটাপ্টত 
িপ্টয়জছল। 
 

 আইয়যুব  সক সম্মখুীন িপ্টত িপ্টয়জছল মারাত্মক ধরপ্টনর সব অসুপ্টখর। 
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 ইয়াকুব  দুইবার সামজয়কভাপ্টব পেুিারা িপ্টয়জছপ্টলন (একবার ইউসুে 
, আপ্টরকবার জবন ইয়াজমন)। 

 
 রাসলূলু্লাি  দাজরপ্টদ্রযর সম্মখুীন িন। তাাঁর িীবন একাজধক বার জবপন্ন 

িয়। জতজন তাাঁর জশশু সন্তানপ্টদরপ্টক িারান, জপ্রয়তমা স্ত্রী খাজদিাপ্টক 
িারান, প্রাণজপ্রয় চাচা তাাঁপ্টক সছপ্টড় চপ্টল যান পরপাপ্টর। এমনজক তার 
জনপ্টির িন্মভূজম সথপ্টক জতজন িপ্টয়জছপ্টলন জবতাজড়ত। 

 
তাই বলা চপ্টল এখনকার জদপ্টন আমরা সয সমসযাগুপ্টলার মপু্টখামজুখ িপ্টচ্ছ সসগুপ্টলার 
মপ্টধয এমন একজট সমসযাও সনই সযগুপ্টলা পবূেবতেী সকাপ্টনা নবী-রাসলূ সমাকাজবলা 
কপ্টরনজন। এর অপ্টনকগুপ্টলা উপকাজরতা আপ্টছ, সযমন:  
 

 আমাপ্টদর কাপ্টছ প্রপ্টতযকজট কিকর পরীোর নীলনকশা রপ্টয়প্টছ। সসই 
সাপ্টথ রপ্টয়প্টছ সসগুপ্টলা সমাকাজবলা করার িন্য পযোপ্ত জদক জনপ্টদেশনা। 

 আল্লাি তা‘আলার সবচাইপ্টত জপ্রয় বান্দাপ্টদরপ্টক এই ধরপ্টনর ভয়াবি 
পজরজস্থজতগুপ্টলার মপু্টখামজুখ িওয়ার ঘটনা সথপ্টক আমরা জসদ্ধাপ্টন্ত সপ ছপ্টত 
পাজর সয, এই সকল জবপদময় পজরজস্থজতর সমাকাজবলা মানুষপ্টক পণূেতা 
দান কপ্টর।  

 আল্লাি k সযখাপ্টন জপ্রয় বান্দা অথোৎ নবী-রাসলূপ্টদরপ্টকই সবপ্টচপ্টয় 
কজঠন পরীোর মপু্টখামজুখ কপ্টরন, তাই আপজনও যজদ সতমন কজঠন 
সকাপ্টনা পরীোয় পজতত িন তািপ্টল একথা বলার অবকাশ সনই, “আজম-
ই সকন?” কারণ আপনার সথপ্টকও অজধক জপ্রয় বান্দাপ্টদরপ্টকও আল্লাি 
এরপ্টচপ্টয় কজঠনভাপ্টব পরীো কপ্টরপ্টছন।  

 নবীপ্টদর সাপ্টথ আমাপ্টদর অন্তত একটা জদপ্টক সাদশৃয অিেন করার 
সুপ্টযাে সজৃি িয়। 

 যখন আমরা জনপ্টিরা সকাপ্টনা সমসযার সম্মখুীন িপ্টবা তখন নবীপ্টদর 
কি-তযাে ইতযাজদ যথাথেভাপ্টব উপলজি করপ্টত সেম িব। কারণ তারা 
আপ্টরা বিৃৎ পজরসপ্টর এসব সমসযার সম্মখুীন িপ্টয়জছপ্টলন। েপ্টল আল্লাি 
তা‘আলার নবী -রাসলূপ্টদর প্রজত আমাপ্টদর ভাপ্টলাবাসা সজৃি িপ্টব। 
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 আল্লাি তা‘আলার উপর আপনার ভরসা আকাশচুম্বী িপ্টব যখন আপজন 
িানপ্টত পারপ্টবন সয, নবীপ্টদর কজঠন জবপপ্টদর সময় আল্লাি তা‘আলা 
সািাপ্টযযর িাত বাজড়প্টয় জদপ্টয়জছপ্টলন। সুতরাং জতজন আপনাপ্টকও সািাযয 
করপ্টবন যজদ আপজন তাক্বওয়া অবলম্বন কপ্টরন। 

 এমনজক নবীরাও আল্লাি তা‘আলার পে সথপ্টক পরীোর উপ্টধ্বে নন-এই 
সতযজট সমগ্র সজৃির উপর আল্লািতা‘আলার একচ্ছে আজধপপ্টতযর 
জবষয়জটপ্টক সুপ্রজতজষ্ঠত কপ্টর সতাপ্টল। 

 
 কাপ্টিই এই আয়াপ্টত আল্লাি k আমাপ্টদর পরীো সনওয়ার সয ওয়াদা কপ্টরপ্টছন 
তা আমাপ্টদর কাপ্টছ অপছন্দনীয় মপ্টন িপ্টত পাপ্টর। জকনু্ত এই অজনবাযে পরীো 
সথপ্টক আমাপ্টদর অপ্টনক জকছু অিেন করার আপ্টছ। তপ্টব সসিন্য আমাপ্টদর 
পরীোগুপ্টলাপ্টক আল্লাির নবীপ্টদর উপর আমাপ্টদর জবোপ্টসর সাপ্টথ সমজন্বত করপ্টত 
িপ্টব।  
 
 
তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট - সসল #১০৮ 
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কুরআি এবং আপতি (পবব ২৩) 

 
আল্লাি তা‘আলা সরূা আপ্টল-‘ইমরাপ্টনর ১৮৮ তম আয়াপ্টত বপ্টলপ্টছন:  
 

“তুশি িতন কতিা না, োিা শনতজতদি কৃতকতিবি উপি আনশিত হয় 
এবং শনতজিা ো কতিশন, তাি জতন্যও প্রিংশিত হতত ভাতলাবাতি, তুশি 
কখতনা মভতবা না এিা (বশুঝ) আল্লাহি আোব মথতক অবযাহশত মপতয় 
মগতি। বস্তুতঃ তাতদি জতন্য িতয়তি মবদনাদায়ক আোব।”  

 
আব ু সাঈদ খদুরী  এই আয়াপ্টতর পটভূজম বণেনা কপ্টরন। জতজন বপ্টলন, 
রাসলূলু্লাি  যখন জিিাপ্টদর উপ্টেপ্টশয রওনা িপ্টতন, তখন এক দল মনুাজেক 
সপছপ্টন বপ্টস থাকপ্টতা আর জিিাপ্টদ শাজমল িওয়ার িাত সথপ্টক সবাঁপ্টচ সেপ্টছ সভপ্টব 
খবু প্রেুল্ল সবাধ করপ্টতা। সযই না রাসলূলু্লাি  লড়াই সশপ্টষ জেপ্টর আসপ্টতন, এই 
মনুাজেপ্টকর দল যার যার শকজেয়ত জনপ্টয় তাাঁর সামপ্টন িাজির িপ্টতা। ইসলাপ্টমর 
িন্য জনপ্টির আন্তজরকতা প্রমাপ্টণ তখন তারা বযজতবযস্ত। এজদপ্টক মদীনাবাসীরা 
ভাবপ্টতা তারা িয়প্টতা জিিাপ্টদ সেপ্টছ, তাই তারা এই সলাকগুপ্টলার প্রশংসা 
করপ্টতা। অথচ তারা জিিাপ্টদ না সেপ্টলও অপ্টন্যর মপু্টখ জনপ্টিপ্টদর গুণোন শুনপ্টত 
খবুই পছন্দ করত আর তা সশানার িপ্টন্য মজুখপ্টয় থাকপ্টতা।  
 
এই আয়াতজট একজট ইবাদপ্টতর বযাপাপ্টর (জিিাদ) নাজযল িপ্টলও, আমাপ্টদর 
সামাজিক িীবপ্টনর িন্য খবু অসামান্য একজট জশো এ আয়াপ্টতর মাপ্টঝ লজুকপ্টয় 
আপ্টছ। আমরা চাইপ্টল জশেণীয় সসই জনযোসটুকু সবর কপ্টর জনপ্টিপ্টদর চজরে েঠপ্টনর 
কাপ্টি লাোপ্টত পাজর। আমাপ্টদর সমপ্টয় এই জশোজটর গুরুত্ব অপ্টনক সবজশ। 
সকননা আি আমরা এমন এক যপু্টে বাস করজছ, সযখাপ্টন জনপ্টিপ্টদর ‘ইপ্টমি’ বা 
ভাবমজূতে জনপ্টয় সবাই প্রপ্টয়ািপ্টনর চাইপ্টত সবজশ সপ্টচতন। “অমকু আমাপ্টক জনপ্টয় 
কী ভাবপ্টলা, তমকু আমাপ্টক জনপ্টয় কী জচন্তা করপ্টলা, সমাি আমাপ্টক জনপ্টয় কী মপ্টন 
করপ্টলা!”-এই জচন্তায় সবাই অজস্থর। কখপ্টনা কখপ্টনা সসই অজস্থরতা এপ্টতাটাই 
লাোমছাড়া িয় সয, অপ্টন্যর প্রশংসা লাপ্টভর আশায়, আমরা জনপ্টিরা যা নই তা 
প্রমাণ করার িন্য, জনপ্টিপ্টক িাজির করার িন্য আমরা অজস্থর িপ্টয় পজড়। 
প্রজতপ্টযাজেতায় পণূে এ দুজনয়ায় সমজক সচিারা আর জমথযার আশ্রয় জনপ্টয় িপ্টলও 
অপ্টন্যর সম্মান আর প্রশংসা কুপ্টড়াপ্টনার প্রবণতাটা সযন সবপ্টড়ই চপ্টলপ্টছ। এই 
আয়াত আমাপ্টদরপ্টক কৃজেমতার সখালস সথপ্টক সবর িপ্টয় আসার জশো সদয় এবং 
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সসসব মনুাজেক্বপ্টদর মপু্টখাশ উপ্টন্মাচন কপ্টর, যারা জনপ্টিরা যপ্টতাটা না তাজরপ্টের 
সযােয, তারপ্টচপ্টয়ও সবজশ গুণকীতেন খুাঁপ্টি সবড়াপ্টতা।  

একিন মসুজলপ্টমর জনপ্টির উপর ততটুকু আত্মজবোসী িওয়া প্রপ্টয়ািন যতটা িপ্টল 
সস জনপ্টিপ্টক োক-সোল জপজটপ্টয় সদখাপ্টনার প্রপ্টয়ািন সবাধ করপ্টব না। ইমাম 
আিমাদপ্টক একবার প্রে করা িপ্টয়জছল সয, জতজন সকবল আল্লাির সনু্তজি অিেপ্টনর 
িন্য জ্ঞানািেন কপ্টরন জক না। উত্তপ্টর জতজন যা বলপ্টলন সসখাপ্টন জনপ্টিপ্টক বড় 
সদখাপ্টনা সতা দূপ্টর থাক, আল্লাির িন্য জবশাল জকছু একটা কপ্টর সেলপ্টছন সসই 
ভাবটুকু পযেন্ত জছল না! জতজন সকবল জবনয়ভপ্টর বপ্টলজছপ্টলন, “আসপ্টল আমার কাপ্টছ 
িাদীসগুপ্টলা ভাপ্টলা সলপ্টেজছল, তাই আজম সসগুপ্টলা সংগ্রি করপ্টত শুরু কপ্টরজছলাম, 
এই আর জক!” আব ুবকর আস-জসেীক্ব  সক সকউ প্রশংসা করপ্টল জতজন কাাঁদপ্টত 
কাাঁদপ্টত দু’আ করপ্টতন: “সি আল্লাি! তারা আমাপ্টক যা মপ্টন কপ্টর, আমাপ্টক 
তারপ্টচপ্টয়ও উত্তম িওয়ার তাওজেক্ব দান করুন এবং তারা আমার সম্পপ্টকে যা 
িাপ্টন না, সসগুপ্টলার িপ্টন্য আমাপ্টক েমা কপ্টর জদন।” অথচ নবী-রাসলূপ্টদর পপ্টর 
দুজনয়ার বপু্টক িন্ম সনওয়া মানুষগুপ্টলার মপ্টধয জতজন জছপ্টলন সবেপ্টশ্রষ্ঠ!  
 
সুতরাং এজটই প্রমাজণত িপ্টচ্ছ সয, সালােেণ মানুপ্টষর কাপ্টছ জনপ্টিপ্টদরপ্টক খবু বড় 
মাপ্টপর জকছু প্রমাপ্টণ সমাপ্টটও বযস্ত জছপ্টলন না। সজতয বলপ্টত জক, তারা জনপ্টিপ্টদর 
ভাবমজূতে জনপ্টয় সকাপ্টনা জচন্তাই করপ্টতন না। তারা জছপ্টলন জনতান্তই অনাড়ম্বর 
সাদাজসপ্টধ বাজসন্দা। সলাক সদখাপ্টনার বযাপাপ্টর অনাগ্রিী অকপট মাজটর মানুষ। 
তাাঁরা শুধইু আল্লাির সনু্তজি অিেপ্টনর বযাপাপ্টর মপ্টনাপ্টযােী জছপ্টলন।  
 
আপজন যজদ এই মানুষগুপ্টলার মপ্টতা িপ্টত চান তািপ্টল খবু সবজশ কি করপ্টত িপ্টব 
না, শুধ ু আপজন যাপ্টদরপ্টক অজভভূত করার সংগ্রাপ্টম জলপ্ত, সসই মানুষগুপ্টলাপ্টক 
তাপ্টদর সজতযকার আসপ্টন বজসপ্টয় জদপ্টলই চলপ্টব! হ্যাাঁ, আজম বঝুাপ্টত চাজচ্ছ সয, 
তারাও জঠক আপনার মপ্টতাই রক্ত-মাংপ্টসর মানুষ। বীযে ও জিম্বাণ ু সথপ্টক তাপ্টদর 
িন্ম। তারা আপনার মপ্টতাই দুবেল, অসিায়, সীমাবদ্ধ এবং ত্রুজটপণূে। এ সুজবশাল 
জবে চরাচপ্টর তারা কতই না তুচ্ছ! আর তাপ্টদর তুলনায় আল্লাি k কত সবজশ 
শজক্তশালী, কতটা েমতাধর সসটা জনপ্টয় কখপ্টনা সভপ্টব সদপ্টখপ্টছন? তপ্টব সক 
আপনার সময়, শ্রম ও মপ্টনাপ্টযাে পাওয়ার অজধকতর দাবীদার? একবার যজদ 
আপনার অন্তপ্টর আল্লাির প্রজত ভয় ও শ্রদ্ধা স্থান পায়, তািপ্টল সদখপ্টবন, আপ্টস্ত 
আপ্টস্ত অন্যরা সক কী ভাবপ্টলা সসটা জনপ্টয় আপজন কম মাথা ঘামাপ্টচ্ছন। তখন 
একমাে আল্লাি তা‘আলার জদপ্টক আপজন অজধক মপ্টনাপ্টযােী িপ্টয় উঠপ্টবন। সজতয 
বলপ্টত জক, আপজন যজদ এমনজট করপ্টত পাপ্টরন, জকছু-না-চাইপ্টতই সদখপ্টবন সয 
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মানুপ্টষর সচাপ্টখ আপজন মিৎ একিন িপ্টয় সেপ্টছন। সবার অন্তপ্টর স্থান কপ্টর 
জনপ্টয়প্টছন। মানুষ সাধারণত খাাঁজট বযজক্তপ্টত্বর প্রজত আকৃি িয় যারা সলাপ্টকর 
প্রশংসা কুপ্টড়াপ্টত মজরয়া নয়। তারা সযমন, সতমনই থাপ্টক। আপজন লে করপ্টবন, 
এ মানুষগুপ্টলা জনপ্টির বযজক্তপ্টত্বর কারপ্টণই সলাপ্টকর সম্মান ও শ্রদ্ধার পাপ্টে পজরণত 
িয়। সলাপ্টকরা তাপ্টক এটা-সসটা ভাবকু এটা তার চাওয়া নয়।  
  
এখাপ্টন প্রথম বযাপারজট িপু্টড় জছল এই জনপ্টির ভাবমজূতে জনপ্টয় অজতসপ্টচতনতা 
অন্যপ্টদর উপর কী প্রভাব জবস্তার করপ্টত পাপ্টর সস আপ্টলাচনা। জিতীয় জবষয়জট 
িপ্টলা, এই জনন্দনীয় স্বভাবজট স্বয়ং আপনার উপর কী প্রভাব সেপ্টল তা সবাঝার 
সচিা করা। আপজন যখন সদখপ্টবন মানুষ আপনাপ্টক যা মপ্টন কপ্টরপ্টছ আপজন 
আসপ্টল তা নন, তখন জনপ্টির সভতর মারাত্মক অশাজন্ত আর জবশঙৃ্খলা সবাধ 
করপ্টবন। অপ্টনকটা জনপ্টির সাপ্টথ জনপ্টি যদু্ধ করার মপ্টতা। জবপ্টের নামকরা 
সসজলজিজটপ্টদর মপ্টধয িতাশা, মাদকাসজক্ত এবং আত্মিতযার আজধপ্টকযর জদপ্টক 
সখয়াল করুন! তারা যখন আজবষ্কার কপ্টর বাইপ্টরর িেপ্টতর সামপ্টন তার সয মিান 
রূপ উপস্থাপন করা িয়, সসটার সাপ্টথ তার একান্ত বযজক্তেত িীবপ্টনর জবস্তর 
োরাক আপ্টছ, তখনই একরাশ জবষণ্ণতা তাপ্টদর উপর সিাঁপ্টক বপ্টস। তারা সয 
সমজক িীবনযাপপ্টনর ভান করপ্টছ, সসজট সকবল-ই একজট জমপ্টথয ছলনা, একজট 
অলীক অজভনয়।এই সতপ্টতা অনুভূজত তাপ্টদরপ্টক কুপ্টর কুপ্টর খায়। জনপ্টিরা বাস্তপ্টব 
যা নয়, তারপ্টচপ্টয়ও বড় কপ্টর যারা জনপ্টিপ্টক মানুপ্টষর সামপ্টন িাজির করপ্টত চায় 
তাপ্টদর সবার িীবপ্টনই এই বযাপারজট আপ্টরকটু সছাট পজরসপ্টর ঘপ্টট থাপ্টক।  
 
আপজন িয়প্টতা ভাবপ্টছন সয, মানুষপ্টক সবাকা বানাপ্টত সপপ্টর, জনপ্টিপ্টদরপ্টক িাজির 
কপ্টর এ সলাকগুপ্টলা খবু আনন্দপ্টবাধ কপ্টর। জকনু্ত ২০১০ সাপ্টলর িনু মাপ্টস 
‘সাইপ্টকালজিকাল সাপ্টয়ন্স’ (Psychological Science) নামক মযাোজিপ্টন 
প্রকাজশত একজট জরসাচে অনুযায়ী তার উপ্টোটাই প্রমাজণত িয়। এখাপ্টন একদল 
নারীর উপর একজট পরীো চালাপ্টনা িয়। তাপ্টদর প্রপ্টতযকপ্টক সদওয়া িয় একজট 
কপ্টর ৩০০ িলার মপূ্টলযর িযাপ্টন্ির সানগ্লাস (প্টো িযাপ্টন্ির সানগ্লাস)। 
অংশগ্রিণকারী নারীপ্টদর জকছু অংশপ্টক বলা িয় তারা সয সানগ্লাসজট পপ্টরপ্টছ, তা 
আসল িযাপ্টন্ির চশমা। আর অন্যপ্টদরপ্টক বলা িয় সয এগুপ্টলা আসপ্টল নকল। 
এরপর তাপ্টদর সবার একজট েজণত পরীো সনওয়া িয়। সসখাপ্টন জিতপ্টল তাপ্টদর 
১০ িলার পরুস্কার সদওয়া িপ্টব সঘাষণা সদওয়া িয়। সসই পরীোয় তাপ্টদর 
জনপ্টিপ্টদরপ্টকই জনপ্টিপ্টদর পরীোর খাতা মলূযায়ন করপ্টত সদওয়া িয়। সদখা সেল, 
যারা িানপ্টতা তারা আসল িযাপ্টন্ির চশমা পপ্টরপ্টছ, তাপ্টদর মাপ্টঝ মাে ৩০ ভাে 
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জনপ্টিপ্টদর নম্বর প্রদাপ্টন িাজলয়াজত কপ্টরপ্টছ, আর যারা সভপ্টবজছল তারা নকল চশমা 
পপ্টরপ্টছ, তাপ্টদর শতকরা ৭০ িনই জমপ্টথযর আশ্রয় জনপ্টয়প্টছ।  
 
পরীোর জিতীয় পযোপ্টয় তাপ্টদর কজম্পউটার জিপ্টনর উপর জকছু জবন্দু েণনা করপ্টত 
বলা িয়। বলা িয় সয, প্রপ্টতযকজট জবন্দুর অবস্থাপ্টনর উপর পরুস্কারমলূয জনভের 
করপ্টব। এখাপ্টনও সদখা সেল, যারা নকল সানগ্লাস পপ্টর আপ্টছ বপ্টল সভপ্টবপ্টছ, তারা 
েণনাকৃত জবন্দুর অবস্থান জনপ্টয় অপ্টনক সবজশ জমপ্টথযর আশ্রয় জনপ্টয়প্টছ, অথচ যারা 
সভপ্টবপ্টছ তাপ্টদর সানগ্লাস আসল তারা এপ্টতাটা কপ্টরজন। ততৃীয় অংশ জছল 
প্রপ্টোত্তর পবে সযখাপ্টন তাপ্টদরপ্টক শনজতকতা, সততা প্রভৃজত জবষপ্টয় জিপ্টজ্ঞস করা 
িয়। এখাপ্টনও প্রকাশ সপল যারা িানপ্টতা তারা নকল জিজনস পপ্টর আপ্টছ, তারা 
অজধকাংশ সেপ্টে অন্যপ্টদর বযাপাপ্টর সনজতবাচক ধারণা সপাষণ কপ্টর। অন্যপ্টদরপ্টক 
অসৎ ও নীজতিীন মপ্টন কপ্টর। চতুথে ভাপ্টে তাপ্টদরপ্টক এমন জকছু প্রপ্টের উত্তর 
জদপ্টত বলা িয় যার মাধযপ্টম সবাঝা যায় একিন কতটা একাজকত্ব সবাধ করপ্টছ। 
এখাপ্টনও একই বযাপার! যারা িানপ্টতা সয তারা আসল চশমা পপ্টর আপ্টছ, তাপ্টদর 
তুলনায় যারা সভপ্টবপ্টছ সয নকল চশমা পপ্টর আপ্টছ, তারা জনপ্টিপ্টদরপ্টক সবজশ একা 
মপ্টন করজছল।  
 
চমকপ্রদ এই পজরসংখযানজটও এ উপসংিার টাপ্টন সয, নকল জিজনসপে পপ্টর 
একিন মানুষ কাপ্টিকপ্টমে এবং মানজসকভাপ্টবও জতক্ততা অনুভব কপ্টর। অন্যজদপ্টক 
যারা িাপ্টন তারা আসলটাই পপ্টরপ্টছ, তারা িয় অজধক সৎ, নীজতবান ও পজরতপৃ্ত।  
 
 
তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট - সসল নম্বর # ১০৮ 
 
 
  



কুরআি এবং আপতি  প্রাচীর | 156 
 

 
কুরআি এবং আপতি (পবব ২৪) 

 

 আল্লাি তা‘আলা কুরআপ্টনর সরূা আপ্টল ‘ইমরান এর ১৯৬-১৯৭ আয়াপ্টত বপ্টলন,  
 

“নগিীতত কাতিিতদি চাল-চলন মেন মতািাতদিতক মধাঁকা না মদয়। 
এিা হতলা িািান্য (কতয়কশদতনি) িািগ্রীিাত্র-এিপি তাতদি শিকানা 
হতব জাহান্নাি। আি মিশি হতলা অশত শনকৃষ্ট অবিান।”  

 
পজেকায় আন্তিোজতক খবপ্টরর পাতা উজেপ্টয় শত্রুর িাপ্টত আিান্ত মসুজলম 
সদশগুপ্টলার খবর পড়ার সময় এই দুপ্টটা আয়াত আমার খবু মপ্টন পপ্টড়। আমাপ্টদর 
বতেমান বাস্তবতার জনরীপ্টখ এই দুজট আয়াত সযন আমাপ্টদর মপ্টন প্রশাজন্ত ও ভরসা 
সযাোপ্টত সবপ্টচপ্টয় সবজশ কাযেকরী। আপজন খবপ্টরর কােি একবার উজেপ্টয় 
সদখনু। সপ্তাপ্টির প্রজতজট জদপ্টনই পাজকস্তাপ্টন জসআইএ এর সরান িামলার খবর, 
জেজলজস্তপ্টন নতুন সকাপ্টনা বসজত স্থাপপ্টনর খবর, আেোজনস্তাপ্টনর মাজটপ্টত মাজকেন 
দখলদাজরত্ব সম্প্রসারণ এবং এধরপ্টনর আপ্টরা অপ্টনক খবর খুাঁপ্টি পাপ্টবন। আপনার 
মপ্টন িয়প্টতা সামান্য িপ্টলও িতাশা সিাঁপ্টক বপ্টস। আপজন িয়প্টতা ভাপ্টবন, “এসপ্টবর 
সশষ কপ্টব? যাজলমপ্টদর পাশার দান কখন উপ্টে যাপ্টব?”  
 
এই দুজট আয়াত প্রতযে ও পপ্টরােভাপ্টব সয বাস্তবতাপ্টক তুপ্টল ধপ্টরপ্টছ, তা 
আমাপ্টদরপ্টক বতেমান সপ্রোপট ও পজরজস্থজতর েজতপ্রকৃজত সজঠকভাপ্টব অনুধাবন 
করপ্টত সািাযয কপ্টর। আপনার মপ্টন িপ্টতই পাপ্টর আল্লাি k বজুঝ এই দুজট 
আয়াত জবপ্টশষভাপ্টব আমাপ্টদর িন্য নাজযল কপ্টরপ্টছন! 
 
প্রথমত, আল্লাি k আমাপ্টদরপ্টক বলপ্টছন, জতজন তার শত্রুপ্টদরপ্টক দুজনয়ার বপু্টক 
রািত্ব সদপ্টবন এবং তাপ্টত ম’ুজমনরা জবপযেপ্টয়র সম্মখুীন িপ্টব। জবষয়জট গুরুত্বপণূে, 
সকননা এর মাপ্টন িপ্টলা যখন আপনার িীবপ্টন দুঃসময় আপ্টস, সসজট সকাপ্টনা 
আকজিক ‘ি য ব র ল’ অবস্থা নয়। বরং আল্লাি k এর িারা আপনাপ্টক শাজণত 
কপ্টর তুলপ্টত চান। জতজন আপনাপ্টক আপ্টরা বজলষ্ঠভাপ্টব েপ্টড় তুলপ্টত চান। এই 
কারপ্টণ জতজন আপনাপ্টক েজণপ্টকর এই কজঠন পজরজস্থজতর মপ্টধয চালনা কপ্টরন। 
সতমজন, মসুজলমপ্টদর উপর কাজেরপ্টদর আজধপতয আমাপ্টদর সকপ্টলর অপছন্দ 
িপ্টলও এজট মলূত মসুজলম উম্মািপ্টক প্রজশজেত ও শজক্তশালী কপ্টর সতালার একজট 
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পন্থা। এপ্টত জবিয় লাপ্টভর আপ্টে মসুজলমরা কজঠন সময় ও দুপ্টযোে পাজড় জদপ্টত 
সশপ্টখ। েপ্টল অজিেত জবিয়প্টক তারা যথাযথ মলূযায়ন করপ্টত পাপ্টর।  

জিতীয়ত, আল্লাহ আমাপ্টদর আপ্টদশ করপ্টছন যাপ্টত এই কুেোর সভযতার 
চাকজচকয সদপ্টখ আমরা সধাাঁকায় না পজড়। আর এই সধাাঁকা সথপ্টক বাাঁচপ্টত সয 
জবষয়জট সবসমপ্টয়র িন্য মাথায় সোঁপ্টথ রাখপ্টত িপ্টব তা িপ্টলা, কুেোরপ্টদর এই 
রািত্ব সামজয়ক, আর তাপ্টদর চূড়ান্ত েন্তবয িািান্নাম, যা জচরস্থায়ী। রাসলূলু্লাি  
বপ্টলপ্টছন, আল্লাি k দুজনয়ার বপু্টকর সবপ্টচপ্টয় ধনী আর জবলাসী বযজক্তজটপ্টক 
িািান্নাপ্টম একবার িুব জদপ্টয় তুপ্টল এপ্টন জিজ্ঞাসা করপ্টবন, “তুজম জক সতামার 
িীবপ্টন কখপ্টনা সকাপ্টনা জকছু উপপ্টভাে কপ্টরজছপ্টল?” সসই বযজক্ত উত্তর সদপ্টব, ‘না’। 
কারণ িািান্নাপ্টমর সসই এক মিূুপ্টতের অজভজ্ঞতাই এতটা ভয়াবি সয, জনপ্টমপ্টষ সস 
তার দুজনয়ার িীবপ্টনর সমস্ত আরাম আপ্টয়প্টশর কথা ভুপ্টল যাপ্টব।  
 
সতমজন সকাপ্টনা যাপ্টলম বযজক্ত, সোষ্ঠী বা িাজত যখন তাপ্টদর আজধপতয আর 
প্রভাব-প্রজতপজত্তর ঝলকাজন িারা জবপ্টের সচাখ ধাাঁজধপ্টয় সদয় এবং একই সাপ্টথ 
কুের ও যলুমু-জনযোতপ্টনর ধারা অবযািত রাপ্টখ, তাপ্টদর পজরণজতও জঠক একই 
রকম িপ্টব। এই জচরন্তন পজরণজতর সােী ইজতিাস। দুজনয়াবী সকাপ্টনা উৎকষেই এই 
পতন সঠকাপ্টত পারপ্টব না। তাপ্টদর দুজনয়াবী পতন ছাড়াও এই আয়াপ্টতর আপ্টরা 
একজট উপকারী জদক িপ্টলা, িািান্নাপ্টমর েন্তপ্টবযর কথা উপ্টল্লখ কপ্টর আল্লাি k 
এই সামজয়ক দুজনয়াবী িীবপ্টনর তুলনায় আজখরাপ্টতর িীবপ্টনর সশ্রষ্ঠত্ব এবং 
দীঘেস্থায়ীতা আমাপ্টদর মপ্টন কজরপ্টয় জদপ্টয়প্টছন।  
 
সবপ্টশপ্টষ, আপ্টরা একজট প্রাসজঙ্গক জবষয় আপ্টছ, যার কথা এই আয়াপ্টত সরাসজর 
উপ্টল্লজখত না িপ্টলও আল-বখুারীর একজট িাদীস িারা সাবযস্ত। সসই িাজদসজটপ্টত 
রাসলূলু্লাি  বপ্টলপ্টছন, “এশি আল্লাহি দাশয়ত্ব শতশন েশদ শকিুতক উচুঁতত তুতল 
ধতিন ততব শতশন মিশিতক অবিযই নাশিতয়ও মদন”। অন্য কথায়, যার উত্থান 
আপ্টছ, তার পতনও আপ্টছ। আমরা এপ্টেপ্টে জকছুজদন আপ্টে প্রকাজশত একটা 
চমৎকার বই পপ্টড় সদখপ্টত পাজর। বইজটর নাম, Why the West Rules – For 

Now: The Patterns of History and What They Reveal About the 

Future। এই বইপ্টয় সলখক ইয়ান মজরস দুপ্টটা সম জলক যজুক্তর উপস্থাপনা 
কপ্টরপ্টছন, প্রথমত, ইজতিাস িপু্টড় যত সভযতা, তাপ্টদর উত্থান ও পতপ্টনর সপছপ্টন 
সয কারণ সসগুপ্টলা সকউ কখপ্টনা জনয়ন্ত্রণ করপ্টত পাপ্টরজন। জিতীয়ত, ২০০ বছপ্টররও 
অজধক সময় ধপ্টর আজধপতয জবস্তারকারী পজিমা সভযতার পতনও খবু দ্রুতই 
সংঘজটত িপ্টব।  
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 বইজটপ্টত সলখক সসই ১২০০০ বছর আপ্টের বরে যপু্টের পর সথপ্টক বণেনা শুরু 
কপ্টরপ্টছন। তখন কৃজষর ধারণা িন্ম লাভ কপ্টর আর বিৃৎ পজরসপ্টর সুসংেজঠত 
সমাি প্রজতষ্ঠা লাভ কপ্টর। জতজন বণেনা কপ্টরন, কীভাপ্টব প্রপ্টয়ািনীয় োছপালা ও 
েহৃ্পাজলত প্রাণীর প্রাচুপ্টযের কারপ্টণ দুজট আজদ সভ প্টোজলক আবাস সথপ্টক এপ্টকর 
পর এক সভযতার িন্ম ও চতুমুেখী সম্প্রসারণ িয়, এ দুজট এলাকা িপ্টলা পজিম 
ইউপ্টরজশয়া এবং ইয়াংজি ও ইপ্টয়প্টলা নদীর মধযবতেী অঞ্চল যা বতেমাপ্টন চীন নাপ্টম 
পজরজচত। মজরস উপ্টল্লখ কপ্টরন, শুরুপ্টত পজিমারা প্রযজুক্তেত উন্নয়প্টন প্রাপ্টচযর 
তুলনায় প্রায় ২০০০ বছর এজেপ্টয় থাকপ্টলও জিিপবূে ১০০০ এ এপ্টস এই 
অগ্রযাো জস্তজমত িয় এবং তারা সমাপ্টন-সমান িয় ওপ্টঠ। সরামান সাম্রাপ্টিযর 
পতপ্টনর পর প্রাচয সনতপৃ্টত্বর আসপ্টন অবতীণে িয়। কারণ, এই সরামান সাম্রািযই 
তৎকালীন সমপ্টয় পজিমা সভযতার প্রজতজনজধত্ব করত এবং তারাই জছল সসই 
পজিমা সভযতার সামাজিক উন্নয়প্টনর চূড়া। এই অবস্থা ৭ম শতাব্দী পযেন্ত 
জবরািমান থাপ্টক। এই সমপ্টয়ই ইউপ্টরাপ অন্ধকার যপু্টে প্রপ্টবশ কপ্টর। অপরজদপ্টক 
সুই রািবংপ্টশর সনতপৃ্টত্ব চীন ঐকযবদ্ধ িয় এবং পরবতেী ১০০০ বছর পযেন্ত তারা 
কতৃেপ্টত্বর ছজড় ধপ্টর রাপ্টখ। ১৮ শতপ্টকর মাঝামাজঝ সময় পযেন্ত প্রাপ্টচযর এই 
অগ্রোজমতা জটপ্টক থাপ্টক। জকনু্ত সসই সমপ্টয় এপ্টস আবার পজিমারা প্রাপ্টচযর 
সমকে রূপ্টপ আজবভূেত িয়। এর কারণ িপ্টলা িমােত যপু্টদ্ধর মাধযপ্টম পজিমারা 
তাপ্টদর সামজরক প্রযজুক্তপ্টেপ্টে বযাপক পারদজশেতা লাভ কপ্টর। ১৮ শতপ্টকর সশপ্টষ, 
জশে জবপ্লপ্টবর প্রারজম্ভক পযোপ্টয় দুজট সভযতার শজক্তমত্তার ভারসাপ্টময পজরবতেন 
আপ্টস এবং তা পজিমাপ্টদর জদপ্টক সিপ্টল যায়। জিজটশ প্রপ্টক শলজবদেণ তাপ্টদর 
সদপ্টশ অবজস্থত জবপলু কয়লাখজনর সুবাপ্টদ বাষ্পচাজলত িািাি, সট্রন এবং 
জশেকারখানায় প্রভূত উন্নজত সাধন কপ্টর। এর মাধযপ্টম তারা অথেননজতক ও 
সামজরক সেপ্টে আজধপতয অিেপ্টন সেম িয়। জিজটশপ্টদর এই আজধপতয পরবতেী 
১০০ বছর (জবংশ শতাব্দীর পবূে অবজধ) জটপ্টক থাপ্টক। এই জিজটশ আজধপতযই 
আধজুনক যপু্টের আপ্টমজরকান আজধপপ্টতযর সেে প্রস্তুত কপ্টর।  
 
মলূ সয জবষয়জটর উপর বইজট দজৃিপাত কপ্টরপ্টছ তা িপ্টলা, দশ িািাপ্টররও সবজশ 
সময় ধপ্টর, কী কপ্টর এপ্টকর পর এক সভযতার িন্মই িপ্টয়প্টছ সযন ধ্বংস িওয়ার 
িন্য! তাপ্টদর জনয়ন্ত্রপ্টণর বাইপ্টরর জকছু কারপ্টণ তাপ্টদর পতন জছল অজনবাযে। জকনু্ত 
তাপ্টদর প্রপ্টতযপ্টকর রািত্বকালই জছল মানবিাজতর সামজগ্রক ইজতিাপ্টসর মাপ্টঝ 
একজট সছাট্ট পাতা মাে। সামজয়ক ও সংজেপ্ত।  
 
সলখক এরপর উপসংিার টানপ্টত বই এর নাপ্টমর সাপ্টথ িপু্টড় সদওয়া – ‘পজিমারা 
এখন শাসন করপ্টছ, জকনু্ত কতজদপ্টনর িপ্টন্য?’ এই প্রপ্টের উত্তর সদওয়ার সচিা 
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কপ্টরপ্টছন। তার উত্তর জছল এমন, যজদ প্রাচয আর পািাপ্টতযর উন্নজতর ধারা এখন 
সযমনটা-আপ্টছ-সতমনটাই-থাপ্টক, তপ্টব আোমী শতাব্দীর শুরুপ্টতই কবর রজচত 
িপ্টব পজিমা প্রজতপজত্তর।  
 
আল্লাহু ‘আলাম।  
 
 
 
তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশান ইউজনট – সসল নাম্বার #১০৮  
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কুরআি এবং আপতি (পবব ২৫) 

 
কুরআপ্টন সরূা জনসার ১নং আয়াপ্টত আল্লাি k বপ্টলপ্টছন,  
 

“মহ িানব িিাজ! মতািিা মতািাতদি িবতক ভয় কি, শেশন 
মতািাতদিতক এক বযশক্ত মথতক িশৃষ্ট কতিতিন এবং শেশন তাি মথতক 
তাি িশঙ্গনীতক িশৃষ্ট কতিতিন; আি শবিাি কতিতিন তাতদি দু’জন 
মথতক অগশণত পরুুে ও নািী...”  

 
এই আয়াপ্টত এক জচরন্তন বাস্তবতার কথা আপ্টছ। এই বাস্তবতাজট আপনাপ্টক 
সযপ্টকাপ্টনা মিৎ কাি করার সেপ্টে অনুপ্টপ্ররণা সযাোপ্টব। সভপ্টব সদখনু, আল্লাি 
তা‘আলা সমগ্র মানবিাজতপ্টক আিবান কপ্টর বলপ্টছন, জতজন আমাপ্টদর সবাইপ্টক 
সকবল একিন পরুুষ ও একিন নারী সথপ্টক িন্ম জদপ্টয়প্টছন। তাপ্টদর অন্তরঙ্গতা 
সথপ্টক সন্তান িন্ম জনপ্টয়প্টছ, সসসব সন্তানপ্টদর আপ্টরা সন্তান-সন্তজত িপ্টয়প্টছ এবং 
এমজন কপ্টর ঈসা  এর সমপ্টয় পজৃথবীর সলাকসংখযা দাাঁজড়প্টয়প্টছ দু’শ জমজলয়ন! 
সপ্টতর শতপ্টকর মাপ্টঝই জবপ্টের িনসংখযা ৫০০ জমজলয়ন স্পশে কপ্টর আর উজনশ 
শতক নাোদ এ সংখযা জিগুণ িপ্টয় এক জবজলয়ন ছাজড়প্টয় যায়। জবশ শতপ্টক তা 
আবাপ্টরা সবপ্টড় জিগুণ িয়, অথোৎ দুই জবজলয়ন। আর আিপ্টক পপু্টরা দুজনয়াপ্টত প্রায় 
সাত জবজলয়ন সলাপ্টকর বাস। অথোৎ িনসংখযা সবপ্টড়প্টছ জতন গুপ্টণরও সবজশ। 
ধারণা করা িয় আোমী শতক আসপ্টত আসপ্টতই পজৃথবীপ্টত সলাকসংখযা দশ 
জবজলয়ন ছাজড়প্টয় যাপ্টব। শত ভাষাভাষী িািার সকাজট মানুষ জবজভন্ন সদশ আর 
মিাপ্টদপ্টশ ছজড়প্টয় জছজটপ্টয় আপ্টছ। এপ্টদর মাপ্টঝ রপ্টয়প্টছ জবজভন্ন িাজত, বণে আর 
সোপ্টের শবজচেয।এই শবজচেযময় জবশাল িনপ্টোষ্ঠীর সেূপাত িপ্টয়প্টছ সকবল 
একিন পরুুষ ও একিন নারী সথপ্টক। অথচ তারা দুজনয়ার বপু্টক এপ্টসজছপ্টলন 
আি সথপ্টক িািার বছর আপ্টে। 
 
এ বযাপারজট একজট েভীর জচন্তার সখারাক সযাোয়। আপনার একজটমাে কাি 
আপাতদজৃিপ্টত তুচ্ছ মপ্টন িপ্টলও এর েলােল িপ্টত পাপ্টর অসামান্য! সকাপ্টনা এক 
অিানা জদপ্টন করা আপনার একজট সছাট্ট কাি, এপ্টকর পর এক ঘটনার িন্ম জদপ্টয় 
এক জবশাল পজরণজত সজৃি করপ্টত পাপ্টর। িয়প্টতা কািজট করার সময় সসজদন এমন 
পজরণজতর কথা আপজন কেনাপ্টতও ভাপ্টবনজন। বজৃির প্রথম সছাট্ট সোাঁটাটা যখন 
পাজনর বপু্টক আছপ্টড় পপ্টড় তখন সস িায়োটাপ্টক সকন্দ্র কপ্টর সছাট্ট একটা সেউ 
ওপ্টঠ। সসই সেউটা তার চারপাপ্টশ মদৃু আপ্টলাড়ন তুলপ্টত তুলপ্টত ছজড়প্টয় যায়। 



কুরআি এবং আপতি  প্রাচীর | 161 
 

সতমজন আপনার একজট সছাট্ট কাি সথপ্টকও িন্ম জনপ্টত পাপ্টর অিস্র ঘটনা। 
ইংপ্টরজিপ্টত এর একজট নাম আপ্টছ, যাপ্টক বলা িয় Domino Effect, তপ্টব এর 
প্রকৃত নাম িওয়া উজচত িযাজমজতক সংবজৃদ্ধ (geometric progression)।  
  
সমািজবজ্ঞানীরা এ জবষয়জট বযাখযা করপ্টত মিামাজরর উদািরপ্টণর আশ্রয় সনন। 
ধরুন, ভারত সথপ্টক এক পযেটক বাংলাপ্টদপ্টশ সবড়াপ্টত আসার সময় তার শরীপ্টর 
এমন এক সংিামক ভাইরাস বপ্টয় এপ্টনপ্টছ, যার সংিমপ্টণর িার ১০%। অথোৎ 
তার সাপ্টথ সদখা িওয়া প্রজত দশ িন সলাপ্টকর এক িন এ িীবাণ ুিারা আিান্ত 
িপ্টব। বাংলাপ্টদপ্টশর রাস্তাঘাপ্টট প্রজতজদন প্রায় ৫০ িন সলাক তার সংস্পপ্টশে 
আসপ্টলা, অতএব তাপ্টদর মাপ্টঝ পাাঁচ িনপ্টক সস সংিজমত করপ্টলা। পরজদন, সসই 
পাাঁচ বযজক্তর প্রপ্টতযপ্টক আপ্টরা নতুন পঞ্চাশ িপ্টনর সংস্পপ্টশে আসপ্টলা এবং তাপ্টদর 
১০% সলাকপ্টক আিান্ত করপ্টলা। তািপ্টল, এখন আিান্ত বযজক্তর পজরমাণ 
দাাঁড়াপ্টলা নতুন ২৫ িন+প্রথম ৫ িন+পযেটক জনপ্টি অথোৎ সমাট ৩১ িন। ততৃীয় 
জদপ্টন এই ৩১ িন সলাপ্টকর প্রপ্টতপ্টক আপ্টরা ৫০ িপ্টনর সাজন্নপ্টধয আসপ্টলা এবং 
তাপ্টদর ১০% সক আিান্ত করপ্টলা। সুতরাং জতন নম্বর জদপ্টন নতুন আপ্টরা ১৫৫ 
িন িীবাণ ু িারা সংিজমত িপ্টচ্ছ আর আিান্ত সলাপ্টকর সংখযা দাাঁড়াপ্টচ্ছ ১৮৬! 
জিপ্টসব করপ্টল সদখা যাপ্টব চার নম্বর জদপ্টন আিান্ত বযজক্তর সংখযা এক িািার 
ছাজড়প্টয় যাপ্টচ্ছ!  
 
তািপ্টল আমরা সদখপ্টত পাজচ্ছ সয, এক ভারতীয় পযেটপ্টকর শরীর সথপ্টক িািাপ্টররও 
সবজশ বাংলাপ্টদজশ সলাক সসই সংিামক ভাইরাপ্টসর বািপ্টক পজরণত িপ্টয়প্টছ চার 
জদপ্টনর মাথায়! তািপ্টল সভপ্টব সদখনু, এক সপ্তাি, এক মাস বা এক বছর পপ্টর এই 
সংখযাজট িযাজমজতক িাপ্টর বজৃদ্ধ সপপ্টত সপপ্টত সকাথায় জেপ্টয় সঠকপ্টব! ভারত সথপ্টক 
যখন মাে একিন পযেটক এ ভাইরাস জনপ্টয় বাংলাপ্টদপ্টশর জবমানবন্দপ্টর িাজির 
িপ্টয়জছল, তখন এইজক জবশাল সংখযাটা আমরা কেনায়ও আনপ্টত সপপ্টরজছলাম?  
 
দীঘেজদন ধপ্টর েমতার মসনদ আকাঁপ্টড় রাখার পর আপ্টমজরকান িলাপ্টর পাজলত 
মবুারক সরকাপ্টরর শজক্তশালী বলয় আি সভপ্টে পপ্টড়প্টছ। জতউজনজসয়ার সবন 
আলীর শাসপ্টনর পতন ঘপ্টটপ্টছ। জলজবয়াপ্টত প্রকৃতপপ্টেই একজট সশস্ত্র জবপ্লপ্টবর 
সচূনা িপ্টয়প্টছ (যজদও দুভোেযিপ্টম তারা সবাকার মপ্টতা পজিমাপ্টদর িস্তপ্টেপ ও 
সািাযয কামনা কপ্টর বপ্টসপ্টছ)। আি আলপ্টিজরয়া, বািরাইন, িদোন, জসজরয়া, 
ইপ্টয়প্টমন এবং সস জদ আরপ্টবর জবজভন্ন অংপ্টশ জবপ্টদ্রাি ছজড়প্টয় পপ্টড়প্টছ। এটা 
একসময় জছল জচন্তারও অতীত। সমগ্র আরব িপু্টড় এখন যাপ্টলম শাসকপ্টদর 
জবরুপ্টদ্ধ দাউদাউ কপ্টর জবপ্টদ্রাপ্টির আগুন জ্বলপ্টছ। এই শাসকরা যেু যেু ধপ্টর 
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িনেপ্টণর রক্ত চুপ্টষ সখপ্টয়প্টছ, তাপ্টদর উপর অমানজবক অতযাচার চাজলপ্টয়প্টছ। এ 
ঘটনাগুপ্টলা জক্বয়ামাপ্টতর পবূোভাস সদয়। এই ঘটনাগুপ্টলা প্রজতজনয়ত পজৃথবীর 
সচিারাপ্টক পাপ্টে জদপ্টত থাকপ্টব। জকনু্ত এ সব জকছুর শুরু িপ্টয়জছল সকাথায়?  
 

এই আগুপ্টনর সচূনা িপ্টয়জছল একজট মাে সু্ফজলঙ্গ সথপ্টক। আপাতদজৃিপ্টত একক, 
অপ্রাসজঙ্গক ও তুচ্ছ একজট কাি সথপ্টক। এ সপ্টবর শুরু িপ্টয়জছল জিপ্টসম্বপ্টরর এক 
েড়পড়তা জদপ্টন। সসজদন িতাশায় িিেজরত এক সবকার যবুক জতউজনজসয়ার 
রাস্তায় জনপ্টির োপ্টয় েযাপ্টসাজলন সেপ্টল আগুন জ্বাজলপ্টয় সদয়। অবশযই ইসলাপ্টমর 
দজৃিপ্টত এ কাি সম্পণূে জনজষদ্ধ, তপ্টব এখাপ্টন সদখার জবষয় িপ্টচ্ছ তার এই একজট 
কাপ্টির সুদূরপ্রসারী েলােল। তার সছাট্ট একজট কাি সছাট সছাট প্রজতবাপ্টদর িন্ম 
সদয়। সসখান সথপ্টক একজট জবশাল আপ্টন্দালন সবেবান িয়। েলস্বরূপ জতউজনজসয়া 
সরকাপ্টরর পতন ঘপ্টট, পতন ঘপ্টট জমসর সরকাপ্টরর। এই ঘটনা অন্যান্য বহু 
সদপ্টশর লোজধক সলাকপ্টক যাজলম-সরকার জবপ্টরাধী আপ্টন্দালপ্টন সনপ্টম পড়প্টত 
উৎসাি সযাোয়। এমনজক এই আগুপ্টনর আাঁচ আপ্টমজরকাপ্টকও স্পশে কপ্টর! 
(মযাজিসন, উইসকনজসপ্টনর ঘটনা এখাপ্টন উপ্টল্লখয - সযখাপ্টন িনেণ রািননজতক 
দাজবপ্টত রাস্তায় সনপ্টম আপ্টস)। মিুাম্মদ বয়ুাজিজি যখন জনপ্টির োপ্টয় েযাপ্টসাজলন 
সেপ্টল জদজচ্ছল, সস মিূুপ্টতে সকউ ভাবপ্টতও পাপ্টরজন এ ঘটনা সশষ পযেন্ত পপু্টরা 
মধযপ্রাপ্টচযর জচেপ্টক বদপ্টল সদপ্টব। আমাপ্টদর শদনজন্দন িীবপ্টনও এ জবষয়টা জনপ্টয় 
জচন্তা করা প্রপ্টয়ািন।  
 

আপ্টমজরকায় কনকিে নাপ্টম এক এলাকা আপ্টছ। মযাসাচুপ্টসটপ্টস আমার বাসা সথপ্টক 
োজড় কপ্টর কনকিে সযপ্টত কপ্টয়ক জমজনট সময় লাপ্টে। কনকিে িপ্টলা সসই শির 
সযখাপ্টন ২০০ বছর আপ্টে জিজটশ দখলদারপ্টদর সাপ্টথ স্থানীয় আপ্টমজরকানপ্টদর 
সমাকাজবলা িয়। সসখান সথপ্টক সজূচত িয় আপ্টমজরকার স্বাধীনতা যদু্ধ। আর সসখান 
সথপ্টকই যকু্তরাে নাপ্টম একজট স্বাধীন রাপ্টের িন্ম িয়। এ সবজকছুর শুরু সকাথা 
সথপ্টক? এর সচূনা ১৭৭৫ সাপ্টলর এজপ্রল মাপ্টসর সকাপ্টনা এক জদপ্টন, সযজদন পল 
জরজভয়া নাপ্টমর এক আপ্টমজরকান, জিজটশ সসনাপ্টদর সশস্ত্র অজভযাপ্টনর পজরকেনা 
আপ্টেভাপ্টে সটর সপপ্টয় যান (তখন আপ্টমজরকা জছল জিজটশপ্টদর ঔপজনপ্টবশ)। জতজন 
িানপ্টত পাপ্টরন, জিজটশ বাজিনী সলজেংটন শিপ্টর িন হ্যাংকক ও সযামপু্টয়ল 
অযািামপ্টক সগ্রপ্তার কপ্টর কনকপ্টিে অতজকেত আিমণ কপ্টর স্থানীয় শসন্যবাজিনীর 
অস্ত্রশস্ত্র িব্দ করার পজরকেনা এাঁপ্টটপ্টছ। সস রাপ্টত জরজভয়া খবু সাধারণ একজট 
কাি কপ্টরন। জতজন একজট সঘাড়া জনপ্টয় সবর িপ্টয় শিপ্টর শিপ্টর সেপ্টলন এবং স্থানীয় 
সলাকপ্টদর কাপ্টছ আোম সতকেবাতো সপ াঁপ্টছ জদপ্টলন সয, পরজদন সকাপ্টল জিজটশ 
শসন্যরা অজভযাপ্টনর পজরকেনা কপ্টরপ্টছ। সলজেংটন যাবার পপ্টথ প্রপ্টতযক শিপ্টর 
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সনপ্টম জতজন এই কািজট করপ্টলন। পরজদন সকাপ্টল জিজটশরা সসখাপ্টন সপ াঁপ্টছ 
আজবষ্কার করপ্টলা তাপ্টদর সমাকাজবলার িন্য আপ্টে সথপ্টকই একদল জমজলজশয়া 
বাজিনী প্রস্তুত! লড়াই িপ্টলা। জিজটশরা কনকপ্টিে পরাজিত িপ্টলা এবং সচূনা িপ্টলা 
আপ্টমজরকান মজুক্তযপু্টদ্ধর। এই জমজলজশয়া মজুক্তবাজিনীই পরবতেীপ্টত সারা সদপ্টশ 
জিজটশ িানাদারপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ সশস্ত্র প্রজতপ্টরাধ েপ্টড় সতাপ্টল। 
 

উপপ্টর বজণেত ঘটনাগুপ্টলার মপ্টধয একজট সযােসেূ আপ্টছ। দুজনয়ার সচিারা বদপ্টল-
সদওয়া, িাজতর ভাপ্টেযর চাকা-ঘজুরপ্টয় সদওয়া এই জবশাল ঘটনাগুপ্টলার শুরুটা 
িপ্টয়জছল এক বযজক্তর সছাট্ট একজট কাি সথপ্টক! অথচ সস বযজক্তর িয়প্টতা ধারণাই 
জছল না তার সামান্য কািজটর পজরণজত একসময় সকাথায় জেপ্টয় সঠকপ্টব! এই 
উদািরণ গুপ্টলার খুাঁজটনাজট জবষয়গুপ্টলা এখাপ্টন সতমন িরুজর নয়। বরং এখান 
সথপ্টক সশখার জবষয় িপ্টলা িযাজমজতক সংবজৃদ্ধর জবষয়জট। এটা আপজন প্রতযাজিক 
িীবপ্টন প্রপ্টয়াে করপ্টত পাপ্টরন। পল জরজভয়ার সছাট্ট একজট কাি আপ্টমজরকান 
জবপ্লপ্টবর িন্ম জদপ্টয়জছল। মিুাম্মদ বয়ুাজিজির অজভমাজন আত্মাহুজত আরব বসপ্টন্তর 
উত্থান ঘজটপ্টয়জছল। শুধমুাে একিন পরুুষ ও নারীর সজম্মলন সথপ্টক পজৃথবীর সকাজট 
সকাজট মানুপ্টষর আেমন ঘপ্টটপ্টছ। সতমজন কপ্টর দু’জদন আপ্টে অপ্টচনা সসই পথচারীর 
সাপ্টথ আপনার আলাপচাজরতা বা আপনার সকাপ্টনা বকৃ্ততা, বনু্ধপ্টক সদওয়া 
উপিাপ্টরর বই, আপনার সকাপ্টনা সাদাকাি, অথবা আপনার সকাপ্টনা কথা বা 
কাপ্টির পজরণজত পরবতেীপ্টত অন্যপ্টদর িীবপ্টন এমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখপ্টত 
পাপ্টর যা আপজন সস সময় কেনাও করপ্টত পাপ্টরনজন। সরূা ইবরািীপ্টমর ২৪ এবং 
২৫ নম্বর আয়াপ্টত আল্লাি তা‘আলা কী উপমা সটপ্টনপ্টছন তা লেয কপ্টর সদখনু:  
 

“...পশবত্র বাকয হতলা পশবত্র বতৃিি িততা। তাি শিকড় িজবতু এবং 
িাখা আকাতি উশত্থত। মি পালনকতবাি শনতদবতি অহিহ িল দান 
কতি...” 

 

রাসলূলু্লাি  এর সীরাি সথপ্টক একজট ঘটনার অবতারণা কপ্টর আজম আমার সলখা 
সশষ করজছ। মদীনায় জিিরপ্টতর পপূ্টবে রাসলূলু্লাি  সসখাপ্টন ইসলাপ্টমর বীি 
বপন করার উপ্টেপ্টশয মসু’আব ইবন উমাইরপ্টক  পাঠাপ্টনার জসদ্ধান্ত সনন। 
মসু’আব  সসখাপ্টন সপ াঁছপ্টলন এবং আসাদ জবন যরুায়রাি নাপ্টমর স্থানীয় 
খাযরাি সোেীয় এক বযজক্তর আজতপ্টথয়তা গ্রিণ করপ্টলন। তাপ্টদর দু’িপ্টনর 
প্রপ্টচিায় মদীনার সবশ জকছু সলাক ইসলাম গ্রিণ করপ্টলা। একজদন এই দলজট 
িাের সোপ্টের কুয়ার পাপ্টশ বপ্টস জছল। তখন তারা মদীনার এক সম্ভ্রান্ত বযজক্তর 
দজৃি আকষেণ করপ্টত সেম িপ্টলা। এই বযজক্ত জছপ্টলন উসাইদ ইবন হুদাইর। 
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মসু’আব  তাাঁপ্টক তাাঁপ্টদর মিজলপ্টস বপ্টস কথা সশানার আমন্ত্রণ িানান। 
আপ্টলাচনার এক পযোপ্টয় উসাইদ ইসলাম গ্রিণ করপ্টলন। উসাইদ এবার আপ্টরক 
সম্ভ্রান্ত বযজক্তপ্টক সাপ্টথ কপ্টর িাজির িপ্টলন। তাাঁর নাম সাদ ইবন ময়ুায। জতজনও 
ইসলাম গ্রিণ করপ্টলন। বছরখাপ্টনক পর বনী কুরায়যার জবরুপ্টদ্ধ যদু্ধ করপ্টত সযপ্টয় 
জতজন শিীদ িন। সাদ ইবন ম’ুআয  জছপ্টলন এমন একিন মসুজলম যার 
বযাপাপ্টর রাসলূ  বপ্টলন সয, সাপ্টদর মতুৃযপ্টত আল্লাির আরশ সকাঁপ্টপ উপ্টঠজছল। 
সাদ ইবন ময়ুায এরপপ্টর জনপ্টয় আসপ্টলন সাদ ইবন উবাদাি সক। জতজনও তখনই 
ইসলাম গ্রিণ কপ্টরন।  
 

েপ্টল মদীনার সলাপ্টকরা এপ্টক অপরপ্টক বলপ্টত থাকপ্টলা: “যজদ উসাইদ ইবন 
হুদাইর, সাদ ইবন ময়ুায আর সাদ ইবন উবাদাি উনারা সকপ্টল মসুজলম িপ্টয় 
যান, তপ্টব সতা আমাপ্টদরও তাই করা উজচত!” আর-রািীকুল মাখতুম বইজটপ্টত 
এভাপ্টবই বলা িপ্টয়প্টছ:  
 

“মসু’আব মদীনায় তাাঁর দাওয়াির কাি অবযািত রাখপ্টলন এবং সােপ্টলযর সাপ্টথ 
জনপ্টির জমশন চাজলপ্টয় সযপ্টত থাকপ্টলন। েপ্টল এক সময় এমন িপ্টলা যখন মদীনার 
আনসারপ্টদর প্রজতজট ঘরই মসুজলম পরুুষ ও মসুজলম নারীপ্টত ভপ্টর উঠল।”  
 
মসু’আপ্টবর জমশন িারা মদীনায় এভাপ্টবই িন্ম িপ্টলা প্রথম ইসলামী রাপ্টের। 
জিিরপ্টতর ভূজম, ইসলাপ্টমর জভজত্ত সয মদীনা শির, সযখান সথপ্টক পপু্টরা জবপ্টের 
কাপ্টছ ইসলামপ্টক ছজড়প্টয় সদওয়া িপ্টয়প্টছ, তা শতজর িপ্টয়জছল সকবল একিন 
সলাপ্টকর প্রপ্টচিা সথপ্টক - মসু’আব ইবন উমাইর ।  
 
এটা িানা সজতযই দুঃসাধয সয, আপনার সামথেয ও প্রপ্টচিাগুপ্টলা কখন সেপ্টল জদপ্টল 
বা কার সাপ্টথ করপ্টল তা কাপ্টি সলপ্টে যাপ্টব। আপজন কখপ্টনাই িানপ্টবন না 
আপনার েুদ্র সথপ্টক েুদ্রতর কাপ্টির পজরণজতও কপ্টতা জবশাল িপ্টয় সযপ্টত পাপ্টর! 
সবসময় মপ্টন রাখপ্টবন এবং ইজতিাস সথপ্টকও আমরা এই জশোজটই পাই সয, 
শুধমুাে একিন মানুপ্টষর পপ্টেও পজৃথবীপ্টক বদপ্টল সদওয়া সম্ভব…  
 
তাজরক সমিান্না  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট  
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট - সসল # ১০৮ 
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বাবর আহমাে 

 
বাবর আিমাদ একিন ৩৮ বছর বয়সী জিজটশ মসুজলম। জতজন জবেবযাপী 
‘সন্ত্রাসবাপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ যদু্ধ’ এর অংশ জিসাপ্টব দীঘেতম সময় জবনা অজভপ্টযাপ্টে 
কারাবন্দী জিজটশ মসুজলম নােজরক। 
 
বাবর আিমাদ ১৯৭৪ সাপ্টলর সম মাপ্টস লন্িপ্টন িন্মগ্রিণ কপ্টরন। সমধাবী বাবর 
‘ইউজনভাজসেজট অে লন্িন’ সথপ্টক প্রপ্টক শলী জিপ্টসপ্টব মাস্টাসে জিজগ্র অিেন কপ্টরন। 
সগ্রেতাপ্টরর আে পযেন্ত জতজন ‘ইউজনভাজসেজট অে লন্িন’ এর ‘ইপ্টম্পজরয়াল 
কপ্টলি’ এর আইজট জিপাটেপ্টমপ্টন্ট কাি কপ্টরপ্টছন।  
 
২০০৩ সাপ্টলর জিপ্টসম্বপ্টর বাবর ‘অযাজন্ট সটপ্টরাজরিম অযাক্ট’ এর আওতায় তাাঁর 
লন্িপ্টনর বাজড় সথপ্টক সগ্রেতার িন। তাাঁর উপর শারীজরক ও মানজসকভাপ্টব প্রচন্ি 
জনযোতন চালাপ্টনা িয়। পজুলশ সস্টশপ্টন সপ াঁছাপ্টনার আপ্টেই তাাঁর কাপ্টন এবং 
প্রস্রাপ্টবর সাপ্টথ রক্তেরণসি ৭৩ জট েপ্টরনজসকযাজল সরকপ্টিেি আঘাত করা িয়। 
একই সাপ্টথ তাাঁপ্টক মানজসকভাপ্টব লাজিত করা িয় এবং তাাঁর ধমে জনপ্টয় িাজসঠাট্টা 
করা িয়। ছয় জদন পর তাাঁপ্টক সকাপ্টনা অজভপ্টযাে ছাড়াই মজুক্ত সদওয়া িয়।  
 
মজুক্তর পরপরই জতজন পজুলশ কমেকতোপ্টদর পাশজবকতাপ্টক দায়ী কপ্টর একজট 
অজভপ্টযাে োইল িমা সদন। পজুলশ কমেকতোরা তা অস্বীকার কপ্টর। সশষ পযেন্ত 
২০০৯ সাপ্টলর মাপ্টচে সমপ্টট্রাপজলটন পজুলশ ২০০৩ সাপ্টল সগ্রেতারকাপ্টল বাবপ্টরর 
উপর নশৃংস শারীজরক িামলা এবং ধমেীয়ভাপ্টব লাজিত করার জবষয়জট লন্িপ্টনর 
‘লয়যাল সকাটে অে িাজস্টস’ এর কাপ্টছ স্বীকার কপ্টর।  
 
২০০৪ সাপ্টলর ৫ আেস্ট যকু্তরাে সরকাপ্টরর অনুপ্টরাপ্টধ জবতজকেত ‘এেট্রাজিশান 
আইন ২০০৩’ এর অধীপ্টন লন্িন সথপ্টক তাাঁপ্টক আবার সগ্রেতার করা 
িয়।‘এেট্রাজিশান আইন ২০০৩’ এমন একজট আইন সযখাপ্টন যকু্তরাে জবনা 
প্রমাপ্টণই জিপ্টটপ্টনর সযপ্টকাপ্টনা নােজরকপ্টক এই আইপ্টনর অধীপ্টন িস্তান্তপ্টরর দাজব 
করপ্টত পাপ্টর। যকু্তরাে দাজব কপ্টর, ১৯৯০ এর দশপ্টক বাবর আিমাদ সন্ত্রাসীপ্টদর 
সমথেক জছপ্টলন। 
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আিমাপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ সন্ত্রাসীপ্টদর সািাযয করা, তাজলবানপ্টদর সমথেন সদওয়া, 
আপ্টমজরকানপ্টদর খনু করার ষড়যন্ত্র ও অথেপাচাপ্টরর অজভপ্টযাে আনা িয়।মাজকেন 
আদালপ্টত দাপ্টয়রকৃত একজট িলেনামায় বণেনা করা িয় সয, বাবর আিমাদ 
‘আযযাম িটকম’ নাপ্টম একজট ওপ্টয়বসাইট পজরচালনার সাপ্টথ যকু্ত সযটা 
সচচজনয়ান ও তাজলবান মিুাজিদপ্টদর সমথেন জদপ্টয়প্টছ।  
 
মাজকেন সরকার আপ্টরা দাজব কপ্টর সয, আিমাপ্টদর কাপ্টছ জকছু সোপন সামজরক 
দজলল জছল যাপ্টত আপ্টমজরকান সন বাজিনীর একজট গ্রুপ্টপর চলাচল ও পদ্ধজত 
সম্পপ্টকে বণেনা জছল।  
 
২০০৪ সাপ্টলর িলুাই এ যকু্তরাপ্টিযর ‘িাউন প্রজসজকউশন সাজভেস’ এবং ২০০৬ 
সাপ্টলর সসপ্টেম্বপ্টর যকু্তরাপ্টিযর এটজনে সিনাপ্টরল লিে সোল্ডজিথ সঘাষণা সদয় সয, 
বাবর আিমাদপ্টক যকু্তরাপ্টিযর আইপ্টনর অধীপ্টন সকাপ্টনা অপরাপ্টধর সাপ্টথ অজভযকু্ত 
করার মপ্টতা পযোপ্ত প্রমাণ সনই।  
 
তারপরও তারা আিমাদপ্টক মজুক্ত সদয়জন। ২০১২ সাপ্টলর অপ্টক্টাবপ্টর মাজকেন 
যকু্তরাপ্টের কাপ্টছ িস্তান্তপ্টরর আে পযেন্ত তাাঁপ্টক কারাোপ্টরই অন্তরীণ রাখা িয়। 
তাাঁরা আিমাপ্টদর োইলজটপ্টক িজটল এবং সমসযাসম্বজলত জিপ্টসপ্টব আখযা সদয়।  
 
২০০৫ সাপ্টলর ১৬ই নপ্টভম্বর জিজটশ সিাম সসপ্টিটাজর চালেস োকে তাপ্টক মাজকেন 
যকু্তরাপ্টের জনকট িস্তান্তপ্টরর অনুপ্টমাদন সদন। মাজকেন যকু্তরাপ্টের সাপ্টথ 
যকু্তরাপ্টিযর এেট্রাজিশন চুজক্তর জবষয়জট জনপ্টয় জবপ্টশষ কপ্টর বাবর আিমাপ্টদর 
ইসুযপ্টত ‘িাউস অে কমন’ এবং ‘িাউস অে পালোপ্টমপ্টন্ট’ অপ্টনক আপ্টলাচনা-
সমাপ্টলাচনা চলপ্টত থাপ্টক। জিপ্টটপ্টনর িািার িািার সলাক বাবর আিমাপ্টদর পপ্টে 
দাাঁড়ায়। িািার িািার সলাক বাবপ্টরর পপ্টে জপজটশাপ্টন স্বাের কপ্টর সযন বাবরপ্টক 
যকু্তরাপ্টের িাপ্টত তুপ্টল না জদপ্টয় লন্িপ্টনই তাাঁর জবচার করা িয়।  
 
বাবর আিমাদও আজপল কপ্টরজছপ্টলন, জকনু্ত জতজন সিপ্টর যান।  
 
মানবাজধকার জবষয়ক ইউপ্টরাজপয়ান সকাটে (The European Court of Human 

Rights) তাাঁর িস্তান্তর জবষপ্টয় অনুমজতসচূক রায় সদওয়ার পর অবপ্টশপ্টষ অপ্টক্টাবর 
৫, ২০১২সত বাবরপ্টক অযাপ্টমজরকার িাপ্টত তুপ্টল সদওয়া িয়। এমনজক জিজটশ 
িাইপ্টকাটেও এই রাপ্টয়র জবরুপ্টদ্ধ িজুিজশয়াল জরজভউর বযাপাপ্টর বাবার আিমাপ্টদর 
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অনুপ্টরাধপ্টক প্রতযাখযান কপ্টর। বতেমাপ্টন জতজন কাপ্টনকজটকাপ্টট অযাপ্টমজরকার জিজম্ম 
িপ্টয় আপ্টছন।  
 
অপ্টক্টাবর ৬, ২০১২ সত বাবর আিমাদ কাপ্টনকজটকাপ্টটর একজট আদালপ্টত 
আেোজনস্তান এবং সচচজনয়ায় ‘সন্ত্রাসী’সদর সিায়তার অজভপ্টযাপ্টে জনপ্টিপ্টক 
জনপ্টদোষ জিসাপ্টব দাজব কপ্টরন। জিপ্টসম্বর ৬, ২০১৩সত জদ োজিেয়ান জরপ্টপাটে কপ্টর 
সয, বাবর আিমাদ ‘সন্ত্রাসী’সদর শবষজয়ক সিায়তার অজভপ্টযাপ্টে জনপ্টিপ্টক সদাষী 
স্বীকার কপ্টর আজপল করার জসদ্ধান্ত জনপ্টয়প্টছন।  
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বযোর কো 

  
সরূা আপ্টল ইমরাপ্টন আল্লাি k বপ্টলন,  
 

“তািা তাতদি িখু শদতয় মিিব কথা বতল ো তাতদি হৃদতয় মনই।” 
[িূিা আতল ইিিান, ৩: ১৬৭]  

 
আমাপ্টদর পণুযবান সালােেণ বলপ্টতন,  
 

“মপু্টখর কথা কান পযেন্তই সপ াঁপ্টছ, জকনু্ত অন্তপ্টরর কথা, অন্তপ্টর জেপ্টয় কড়া 
নাপ্টড়।”  

আিকাল অনলবষেী ভাষণ ও ভাষার অলংকাপ্টর অলংকৃত বকৃ্ততার অভাব সনই, 
অথচ সসগুপ্টলা সশ্রাতার মপ্টন জবন্দুমাে দাে কাটপ্টত পাপ্টর না। কতই না বই ও 
প্রবন্ধ সলখা, সযগুপ্টলা কুরআপ্টনর আয়াত, উজক্ত আর সােযপ্রমাপ্টণ ভরপরু। জকনু্ত 
তবওু সসগুপ্টলা বযথে িয় পাঠকপ্টদর একটু নাড়া জদপ্টত! কত কজবতার স্তবক জলখা 
িয় তবওু সসগুপ্টলা সলাপ্টকপ্টদর অন্তপ্টর সকাপ্টনা প্রভাব রাখপ্টত বযথে িয়। সযন 
সসগুপ্টলা শক্ত বরেচাাঁইপ্টয়র উপর পজতত িপ্টয় টপটপ কপ্টর েজড়প্টয় পড়া ঠান্িা 
পাজনর সোাঁটা। কত সালাি আদায় করা িয় কুরআপ্টনর শ্রুজতমধরু সুলজলত 
জতলাওয়াপ্টত, তব ু সসটা মানুপ্টষর িপ্টম যাওয়া অন্তরপ্টক ঈমাপ্টনর দীপজশখায় 
এতটুকু েলাপ্টত পাপ্টর না, পাপ্টর না সচাপ্টখর সকাপ্টণ এতটুকু অশ্রু এপ্টন জদপ্টত। 
অথচ ‘উমার জবন খাত্তাব  যখন সালাপ্টত দাাঁজড়প্টয় কুরআন জতলাওয়াত করপ্টতন, 
জতজন ও তার মসুল্লীরা এত সবজশ কপ্টর কাাঁদপ্টতন সয, সপছপ্টনর কাতার সথপ্টক 
সোাঁপাপ্টনার আওয়াি সশানা সযত! সকন? তার কাপ্টছ সয কুরআন জছল তা জক 
আমাপ্টদর কুরআন সথপ্টক আলাদা জকছু?  
 
নবী-তনয়া োজতমা আয-যািরা  যতবার আল্লাির কথা বলপ্টতন ততবার সকন 
তার নারী সশ্রাতাপ্টদর সচাপ্টখ পাজন চপ্টল আসত? জতজন সয আল্লাির কথা বলপ্টতন, 
সসই আল্লাির কথা সতা আমরাও বজল, তব ুআমাপ্টদর সকন এমন িয় না?  
 
সকন ইমাম আব্দলু্লাি ইবপ্টন মবুারাপ্টকর সলখা কজবতার আপ্টলাজচত সসই পেজক্ত - 
সি দুই িারাপ্টমর প্রাথেনাকারীরা - শুপ্টন ‘আজলম েুদাইল জবন ইয়াপ্টদর হৃদয় 
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এপ্টোাঁড়-ওপ্টোাঁড় িপ্টয় সচাখ জভপ্টি সযত? অথচ এমন িািাপ্টরা পংজক্ত আি শুধ ু
বইপ্টয়র পাতায় জনষ্প্রাণ সচপ্টয় থাপ্টক। 

আর সকনই বা ইবন তাইজময়যাি t, ইবন আল ক্বাইজয়ম t, ইবন আন-নুিাস 
t, সাজয়যদ কু্বতুব t, আব্দলু্লাি আযযাম t প্রমখু বযজক্তবপ্টেের বই জবপ্টের সকাজট 
মানুষপ্টক উজ্জীজবত ও সপ্ররণা দান করপ্টত থাপ্টক, অথচ তাপ্টদর সথপ্টকও জ্ঞানী 
সলখকপ্টদর সলখা এমন প্রচুর বই আপ্টছ সযগুপ্টলা বইপ্টয়র সদাকাপ্টনর তাপ্টকই পপ্টড় 
থাপ্টক, কদাজচৎ মানুষ সসগুপ্টলা পপ্টড়?  
  
এর কারণ িপ্টলা, এই মানুষগুপ্টলা যখন জকছু বপ্টলন, সলপ্টখন বা আবজৃত্ত কপ্টরন, 
তাপ্টদর হৃদপ্টয়র সবদনা, তযাে আর কপ্টির কথা সসই সলখনী, কথন আর 
আবজৃত্তপ্টত সভপ্টস ওপ্টঠ। সয বযজক্ত তার হৃদপ্টয়, তার জশরায়, তার রপ্টক্ত বযথা 
অনুভব কপ্টরন, জতজনই পাপ্টরন তার কথার িারা তার আপ্টবেপ্টক সশ্রাতার হৃদপ্টয় 
সেপ্টল জদপ্টত। সয সলখক, সয েেকার তার িীবপ্টন সকাপ্টনা পরীো বা কপ্টির 
সম্মখুীন িনজন, জতজন সকবল কথার পর কথাই বপ্টল যান। না থাপ্টক সসই কথার 
সকাপ্টনা মলূয, না থাপ্টক সসই কথায় সকাপ্টনা প্রাণ। সকননা, তাপ্টদর এই কথার িন্ম 
সতা িপ্টয়প্টছ আরাম-আপ্টয়প্টশর মাপ্টঝ সবপ্টড় ওঠা জনষ্প্রাণ এক হৃদপ্টয়। তাপ্টদর 
কথাগুপ্টলা তাপ্টদর মপু্টখর কথা, কলপ্টমর কথা, জিিবার কথা। জকনু্ত মপ্টনর কথা 
নয়, আপ্টবপ্টের কথা নয়। যজদ তারা প্রাঞ্জলতম আর অলংকারপণূে সব শব্দ জদপ্টয়ও 
তাপ্টদর কথা সািায়, তবওু, বাস্তবতা িপ্টলা তাপ্টদর শরীর ও মন সস কথাগুপ্টলার 
উপর ‘আমল কপ্টরজন। তাপ্টদর কথাগুপ্টলা বরপ্টের টুকপ্টরার মপ্টতা। শীতল ও কজঠন 
এই শব্দগুপ্টলা সকামলতম হৃদপ্টয়ও জবন্দুমাে আপ্টলাড়ন সজৃিপ্টত বযথে িয়। 
 
আর অন্যজদপ্টক আপ্টছ একদল সজতযকাপ্টরর ম’ুজমন, সযমন সািাবােণ  এবং 
সসসব বযজক্ত যারা ন্যাপ্টয়র পপ্টথ সািাজবপ্টদর  অনুসরণ কপ্টরপ্টছন, করপ্টছন এবং 
জক্বয়ামত জদবস পযেন্ত যারা সািাজবপ্টদর  অনুসরণ কপ্টর যাপ্টবন। তারা ও তাপ্টদর 
আপন সলাপ্টকরা অনুভব কপ্টরপ্টছন েুধা, তষৃ্ণা ও দাজরপ্টদ্রযর কি, তারা িপ্টয়প্টছন 
প্রতযাখাত, েিৃ ও সদশ সথপ্টক িপ্টয়প্টছন জনবোজসত। তারা জপ্রয়িন সথপ্টক দূপ্টর 
থাকার জবরি সভাে কপ্টরপ্টছন, বজঞ্চত িপ্টয়প্টছন পাজথেব সব সভােযবস্তু সথপ্টক, বরণ 
কপ্টর জনপ্টয়প্টছন বন্দীত্ব, জনযোতন, শারীজরক ও মানজসক কি এবং মতুৃযর জ্বালা। 
এিন্যই তারা িান্নাপ্টতর পপ্টথ জ্বলন্ত মশাল।  
 

“এিা হতচ্ছন তািা োতদি আল্লাহ পথ প্রদিবন কতিতিন। অতএব, 
তাতদি উদাহিণ হতত শিিা নাও” [িূিা আল আন’আি, ৬: ৯০]  
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এই চরম কি, অনুভূজত আর আপ্টবপ্টের তীিতা আমরা উপলজি করপ্টত পাজর 
সাইদ কুতুপ্টবর t কথায়, জযজন তার কথার উপর ‘আমল কপ্টর িীবন জদপ্টয়প্টছন। 
তার সসই জবখযাত উজক্ত:  
 

“জনিয়ই আমাপ্টদর কথাগুপ্টলা সথপ্টক যাপ্টব প্রাণিীন, জনস্ফলা আর 
ভাবাপ্টবেিীন, যতজদন না আমরা সসই কথাগুপ্টলার উপর ‘আমল কপ্টর 
মতুৃযবরণ কজর, আর তখনই আমাপ্টদর কথাগুপ্টলা িীবন্ত িপ্টব! আর মতৃ 
অন্তপ্টর প্রাপ্টণর সঞ্চার করপ্টব, তাপ্টদরপ্টক কপ্টর তুলপ্টব সিীব ও 
প্রাণবন্ত…”  
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বাসিা ও তবপ বে 

 
জতরজমযীপ্টত আব ুহুরায়রাি  কতৃেক বজণেত একজট সিীি িাদীপ্টস রাসলূলু্লাি  
বপ্টলন,  
 

“আল্লাি যখন িান্নাত সজৃি করপ্টলন তখন জতজন জিবরীলপ্টক সসখাপ্টন 
পাজঠপ্টয় বলপ্টলন, “সদপ্টখ এপ্টসা িান্নাত এবং িান্নাপ্টতর আরাম-আপ্টয়শ 
যা আজম তাাঁর অজধবাসীপ্টদর িন্য শতজর কপ্টরজছ”। জিবরীল জেপ্টয় তা 
সদপ্টখ এপ্টলন এবং আল্লাি সক বলপ্টলন, “আপনার বড়প্টত্বর শপথ, সয-
ই শুনপ্টব সস-ই এপ্টত প্রপ্টবশ করপ্টব (অথোৎ এপ্টত প্রপ্টবশ করপ্টত যা 
করা দরকার তাাঁর সবই করপ্টব)। তারপর আল্লাি িান্নাতপ্টক আপ্টদশ 
জদপ্টলন দুঃখ-কি, জবপদ-আপদ ও অপছন্দনীয় জিজনস জদপ্টয় 
পজরপ্টবজিত িপ্টয় সযপ্টত। জতজন জিবরীলপ্টক বলপ্টলন, “জেপ্টর যাও এবং 
সদপ্টখ আপ্টসা সসই িান্নাত ও তার অজধবাসীপ্টদর িন্য আজম কী প্রস্তুত 
কপ্টর সরপ্টখজছ”। জিবরীল িান্নাপ্টত জেপ্টর জেপ্টয় এপ্টক জবপদ আপদ ও 
অপছন্দনীয় জিজনস জদপ্টয় সঘরা অবস্থায় সপপ্টলন। জতজন জেপ্টর এপ্টস 
আল্লািপ্টক বলপ্টলন, “আপনার বড়প্টত্বর শপথ, আজম ভয় কজর সয 
সকউই এপ্টত প্রপ্টবশ করপ্টব না। (অথোৎ সস এজট এড়াপ্টনার িন্য যা 
করা দরকার তা-ই করপ্টব)”।  

 
অতঃপর আল্লাি জিবরীল সক বলপ্টলন, “িািান্নাপ্টম যাও এবং সদপ্টখ 
এপ্টসা এর শাজস্তসমিূ যা আজম এর অজধবাসীপ্টদর িন্য শতজর কপ্টরজছ”। 
জিবরীল িািান্নাপ্টমর জদপ্টক সদখপ্টলন এবং তার কাপ্টছ তা অতযন্ত 
ভয়ংকর লােপ্টলা, তাই জতজন আল্লাহ প্টক বলপ্টলন, “আপনার বড়প্টত্বর 
শপথ, সয-ই এর কথা শুনপ্টব সস-ই এজট সথপ্টক বাাঁচপ্টত চাইপ্টব”। 
তারপর আল্লাি িািান্নামপ্টক আপ্টদশ জদপ্টলন কামনা ও জবলাজসতা জদপ্টয় 
পজরপ্টবজিত িপ্টয় সযপ্টত এবং জিবরীলপ্টক বলপ্টলন, “ওখাপ্টন জেপ্টর 
যাও”। জিবরীল সসখাপ্টন সেপ্টলন ও বলপ্টলন, “আপনার বড়প্টত্বর 
শপথ, সকউই এ সথপ্টক বাাঁচপ্টত পারপ্টব না”।  

 
আপনার িীবন কী িান্নাত অজভমখুী নাজক িািান্নাম – এই প্রপ্টের িবাব সপপ্টত 
আপনার িীবপ্টনর জদপ্টক লে করুন। যজদ আপজন আল্লাির ইবাদাত কপ্টরন আর 
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আপনার িীবন কি আর অপছন্দনীয় জিজনস িারা পণূে থাপ্টক, তপ্টব সসজট আপনার 
িন্য ভাপ্টলা লেণ। মানুষ কী অপছন্দ কপ্টর? সস অপছন্দ কপ্টর ভয়, েুধা, 
দাজরদ্রয, তষৃ্ণা, জনরাপত্তার অভাব, আশ্রপ্টয়র অভাব, বন্দীত্ব, বঞ্চনা, আপনিপ্টনর 
জবপ্টচ্ছদ, একাকীত্ব, অজনিয়তা এবং এরকম আপ্টরা অপ্টনক জকছু, যা জদপ্টয় িান্নাত 
সঘরা। িীবপ্টন এসপ্টবর উপজস্থজত জনপ্টদেশ কপ্টর সয একিন ম’ুজমন িান্নাপ্টতর পপ্টথ 
আপ্টছ জকনা।  
 
এবার ভাবনু সকান জিজনসগুপ্টলা একিন বযজক্ত তার িীবপ্টন সপপ্টত চায় বা 
ভাপ্টলাবাপ্টস? সম্পদ, সন্তান-সন্তজত, সুপ্রশস্ত বাজড়, জনরাপত্তা, প্রচুর খাদয ও 
পানীয়, দামী কাপড়, জপ্রয়িপ্টনর সাজন্নধয – এরকম আপ্টরা অপ্টনক জকছু। িািান্নাম 
জকনু্ত এসব জদপ্টয়ই সঘরা। ম’ুজমপ্টনর িীবপ্টন এসপ্টবর উপজস্থজত িানান সদয়, সস 
ধ্বংপ্টসর পপ্টথ অজভমখুী জকনা।  
 
এিন্য অপ্টনক ধনী সািাজব  সরূা আিকাপ্টের এই আয়াতগুপ্টলা পড়ার সময় 
অপ্টঝাপ্টর কাাঁদপ্টতন (সরূা আল ‘আিকাে, ৪৬: ২০)  
 

“এবং মিই শদন কাশিিতদি আগুতন শনতিপ কিা হতব, বলা হতব, 
‘মতািিা পাশথবব জীবতন আনি িুশতব কতিতিা, এবং তা উপতভাগ 
কতিতিা, অতএব এই শদতন মতািাতদি চিি লাঞ্ছনাকি িাশিতত ভূশেত 
কিা হতব কািণ মতািিা পশৃথবীি বতুক অনশধকািিলূকভাতব অহংকািী 
শিতল এবং শনশ্চয় মতািিা অবাধয।” 

 
উমার জবন আল খাত্তাব, আব্দরু রািমান জবন আউে এবং অপ্টন্যরা  এই 
আয়াতজট প্রায়ই উপ্টল্লখ করপ্টতন, এমনজক খবু সামান্য খাওয়া সদপ্টখ আনজন্দত 
িপ্টল তখনও। 
 
কামনার অনুসরণ িািান্নাপ্টমর জদপ্টক জনপ্টয় যায়। এিন্য সালােরা বলপ্টতন, “যজদ 
আল্লাির আনুেতয করপ্টত চাও তািপ্টল সতামার নােসপ্টক (প্রবজৃত্ত, কামনা) অমান্য 
কর”। সযমনটা ইমাম আশ শাজে’র একজট কজবতায় আপ্টছ (আব্দলু্লাহ জবন মবুারক 
ও এজট উদ্ধতৃ কপ্টরপ্টছন বপ্টল িানা যায়), “নােপ্টসর িন্য সবপ্টচপ্টয় উপকারী িপ্টচ্ছ 
তাপ্টক অমান্য করা”।  
 
অতএব, যজদ আল্লািপ্টক মান্য করপ্টত চান, তািপ্টল আপনার মপ্টনর সাপ্টথ কথা 
বলনু এবং আপনার প্রবজৃত্ত যা করপ্টত আপ্টদশ সদয় তার উপ্টো কািজট করুন।  
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যজদ আপনার প্রবজৃত্ত আপ্টদশ সদয় সালাত না পপ্টড় ঘমুাপ্টত, উপ্টঠ পপ্টড় সালাত 
আদায় করুন। যজদ আপনার প্রবজৃত্ত কৃপণতার আপ্টদশ সদয়, তািপ্টল আপনার 
সবপ্টচপ্টয় জপ্রয় বস্তুজট খরচ করুন। আল্লাি k সরূা আপ্টল-ইমরাপ্টন বপ্টলন 
(৩:৯২), “তুজম কখপ্টনাই সজতযকাপ্টরর তাক্বওয়া অিেন করপ্টত পারপ্টব না, যতেণ 
না যা তুজম ভাপ্টলাবাপ্টসা তা সথপ্টক খরচ করপ্টছা”। যজদ আপনার প্রবজৃত্ত ঘপ্টর 
সালাত পড়প্টত আপ্টদশ সদয়, তপ্টব মাসজিপ্টদ চপ্টল যান। যজদ আপনার প্রবজৃত্ত 
আপ্টদশ সদয় অসুস্থ মসুজলম ভাইপ্টক সদখপ্টত না জেপ্টয় ঘপ্টর বপ্টস আরাম করপ্টত সতা 
উপ্টঠ চপ্টল যান এবং তাপ্টক সদপ্টখ আসুন, কারণ আল্লািপ্টক আপজন তার সাপ্টথ 
পাপ্টবন।  
 
অতএব, জনপ্টির িীবনপ্টক জনপ্টয় ভাবনু এবং জনপ্টিই জনপ্টির জবচারক সিান। 
আল্লাি যজদ আপনার উপর জবলাজসতার উপর জবলাজসতা, সম্পপ্টদর উপর সম্পদ, 
আরাপ্টমর উপর আরাম সেপ্টল সদন, তার মাপ্টন সকাপ্টনা একটা সমসযা আপ্টছ আর 
এমন িওয়া আপনার িন্য দুজিন্তার জবষয়। উপরনু্ত, এমন প্রাচুপ্টযের ছড়াছজড় যজদ 
আপজন আল্লাির প্রজত অবাধয ও তাাঁর আপ্টদশ সমপূ্টির প্রজত উদাসীন থাকা অবস্থায় 
ঘপ্টট, তপ্টব এজট আপনার আসন্ন ধ্বংপ্টসর আলামত। জবলাজসতা ও আরাম-আপ্টয়শ 
মানুষপ্টক আল্লাির বযাপাপ্টর জবিতৃ কপ্টর এবং স্বীয় দাজয়প্টত্বর বযাপাপ্টর োপ্টেল 
কপ্টর।  
 
অপরজদপ্টক, আপজন সাধযমত আল্লাির উপাসনা ও তাাঁর আপ্টদশসমপূ্টির প্রজত 
মপ্টনাপ্টযােী িওয়া সপ্টিও যজদ আপনার িীবন জবপদ-আপদ ও অপছপ্টন্দর 
জিজনপ্টস ভপ্টর যায়, তপ্টব খশুী সিান। কারণ এজট একজট শুভ লেণ সয, আপজন 
িান্নাপ্টতর পপ্টথ আপ্টছন। জবপদ-আপদ ম’ুজমনপ্টক আল্লাির কথা িরণ করায় এবং 
আন্তজরকতার সাপ্টথ আল্লাির জদপ্টক মখু সেরাপ্টত সািাযয কপ্টর। একজট বহুল 
প্রচজলত কথা িপ্টলা: “কি িীবপ্টনর কাপ্টছ যতটা অপছপ্টন্দর, আত্মার িন্য ততটাই 
উপকাপ্টরর আর আরাম িীবপ্টনর কাপ্টছ যতটা পছপ্টন্দর, আত্মার িন্য তা ততই 
েজতর কারণ।”  
 
কাপ্টিই, সি আল্লাির পপ্টথর বন্দী, দুঃখ করপ্টবন না যখন আপনাপ্টক জনন মাপ্টনর 
খাদয ও সছাঁড়া কাপড় পরপ্টত সদওয়া িয়, পজরবার আর জপ্রয়িন সথপ্টক দূপ্টর সজরপ্টয় 
সদওয়া িয়। দুঃখ করপ্টবন না যজদ সদপ্টখন অন্যরা সম্পদ ও সন্তাপ্টন আপনাপ্টক 
ছাজড়প্টয় যায়, বরং খজুশ সিান! কারণ, আপজন সতা সসই িান্নাপ্টতর পপ্টথই আপ্টছন 
যা এতটা দুঃখ-কি জদপ্টয় আবতৃ সয, সেপ্টরশতা জিবরীল পযেন্ত আশংকা 
কপ্টরজছপ্টলন সয সকউই এপ্টত প্রপ্টবশ করপ্টত সমথে িপ্টব না।  
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১৩ শতপ্টকর জবখযাত ‘আজলম আল–‘ইযয্ জবন আব্দসু সালাম বপ্টলন, “দুঃখ-কি 
ও দুপ্টভোে মানুষপ্টক সবেশজক্তমান আল্লাির জদপ্টক ধাজবত কপ্টর, সযখাপ্টন সুস্বাস্থয ও 
সমজৃদ্ধ তাপ্টক আল্লাির কাছ সথপ্টক দূপ্টর সঠপ্টল সদয়, সযমনটা আল্লাি k আল-
কুরআপ্টন বপ্টলন,  
 

“এবং েখন শবপদ িানুেতক স্পিব কতি, মি আিাতদি ডাতক, িাশয়ত বা 
উপশবষ্ট বা দথডায়িান অবিায়। শকনু্ত েখন আিিা তাি উপি হতত 
শবপদ িশিতয় মদই, মি এিনভাতব চলাতিিা কতি মেন মি মকাতনাশদন 
শবপতদ পতড় আিাতক ডাতকশন।” [িূিা ইউনুি, ১০: ১২] 

 
িাসান আল বাসজর t বপ্টলন,  
 

“সতামার উপর জবপদ আপজতত িপ্টল সসজট ঘণৃা সকাপ্টরা না, সকননা তুজম 
যা অপছন্দ করছ, সসজট িয়প্টতা সতামার নািাপ্টতর কারণ এবং যা তুজম 
পছন্দ করছ তা িয়প্টতা সতামার ধ্বংপ্টসর কারণ। ”  

 
সবপ্টশপ্টষ বজণেত আপ্টছ সয, আলী জবন আজব তাজলব  বপ্টলপ্টছন,  
 

“সি আদম সন্তান! ধনী িওয়ার বযাপাপ্টর খশুী িপ্টয়া না এবং দাজরপ্টদ্রযর 
বযাপাপ্টর দুঃখী িপ্টয়া না। দুদেশার সমপ্টয় দুঃখ কপ্টরানা এবং সমজৃদ্ধর 
বযাপাপ্টর আনন্দ সকাপ্টরা না। কারণ স্বণে সযভাপ্টব আগুপ্টন পরীজেত িয়, 
মতু্তাক্বীরা সতমজন পরীজেত িন দুঃখ-কি িারা। কাজঙ্খত লেয অিেন 
করপ্টত পারপ্টব না যজদ না তুজম পছপ্টন্দর জিজনসপ্টক তযাে করার েমতা 
রাপ্টখা। শধপ্টযের সাপ্টথ ঘজৃণত জিজনসপ্টক সহ্য করার েমতা রাপ্টখা এবং যা 
সতামার উপর বাধযতামলূক করা িপ্টয়প্টছ তা পালপ্টনর সবোত্মক সচিা 
কর।” 
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কষ্ট ও পুরস্কার 

 
“আি (স্মিণ কি) আইয়তুবি  কথা, েখন মি তািঁ প্রশতপালকতক 
আহ্বান কতি বতলশিতলন: আশি দুঃখ-কতষ্ট পতড়শি, আপশন মতা 
দয়ালতুদি িতধয িববতেষ্ঠ দয়াল।ু” [িূিা আশম্বয়া, ২১: ৮৩]  

 
কুরআপ্টন বজণেত সকল নবীর মাপ্টঝ এমন একিন নবী আপ্টছন যার দাওয়াতী 
কাযেিম ও অনুসারীপ্টদর বযাপাপ্টর কুরআপ্টন সকাপ্টনা উপ্টল্লখ সনই। সসই নবী িপ্টলন 
িযরত আইয়বু , ইংপ্টরজিপ্টত জতজন ‘িব (Job)’ নাপ্টম পজরজচত। 
স্বাভাজবকভাপ্টবই প্রে আসপ্টত পাপ্টর সয, আল্লাির বাণী প্রচার করাই যজদ নবীপ্টদর 
কাি িয় তািপ্টল একিন নবীর দাওয়াতী কাপ্টির কথা উপ্টল্লখ না করার সপছপ্টন 
যজুক্ত কী? এর িবাব িপ্টচ্ছ কুরআপ্টন সযপ্টকাপ্টনা জকছুই বজণেত িওয়ার জপছপ্টন 
একজট কারণ আপ্টছ, সকাপ্টনা জকছুই অনাবশযক নয়। আইয়বু  এর জবপ্টশষত্ব 
িপ্টলা তার সবর, শধযে ও দঢ়ৃতা, যার সথপ্টক আমাপ্টদর জশো সনওয়ার জবষয় আপ্টছ। 
প্রে িপ্টচ্ছ কী সসই কাজিনী?  
 
আল্লাি আইয়বু  সক দু িাত ভপ্টর স্বাস্থয, সম্পদ ও সন্তান জদপ্টয়জছপ্টলন, এবং 
এগুপ্টলা জেজরপ্টয় সনওয়ার মাধযপ্টম জতজন তাাঁপ্টক পরীো করপ্টত চাইপ্টলন। তাাঁর 
সন্তাপ্টনরা প্রাণ িারাপ্টলা, তাাঁর েবাজদপশু মপ্টর সেল, খামার ধ্বংস িপ্টয় সেল এবং 
জতজন সব রকম সরাপ্টে আিান্ত িপ্টলন। এর মপ্টধয একজট অসুখ জছল এমন সয, 
সপাকামাকড় তার শরীপ্টরর েতস্থান ভেণ করপ্টত লােপ্টলা। বছপ্টরর পর বছর 
এভাপ্টবই সপজরপ্টয় সেল। তাাঁর আত্মীয়স্বিন, বনু্ধ-বান্ধব এবং সমাপ্টির সলাপ্টকরা 
এপ্টক এপ্টক তাাঁপ্টক বিেন করল। সরাে সংিজমত িওয়ার ভপ্টয় তারা তাাঁপ্টক সদখপ্টত 
যাওয়া বন্ধ কপ্টর জদল। স্বামীর সছাাঁয়াপ্টচ সরাে স্ত্রীপ্টকও আিান্ত করপ্টত পাপ্টর এই 
আশঙ্কায় তাাঁর স্ত্রীপ্টকও (জযজন জনপ্টির ও স্বামীর িন্য অথে উপািেপ্টন বাইপ্টর সযপ্টতন) 
এই ভপ্টয় সামাজিকভাপ্টব বয়কট করা িপ্টলা। এত জকছুর পপ্টরও আইয়বু  
জছপ্টলন শধযেশীল এবং কৃতজ্ঞ।  
 
একজদন তাাঁর স্ত্রী এই দুঃখ-কপ্টির ভার সহ্য করপ্টত না সপপ্টর সকাঁপ্টদ উপ্টঠ বলপ্টলন, 
“আর কতজদন এই দুদেশা চলপ্টব? কখন এই দুঃসময় সশষ িপ্টব? সকন আপজন 
আপনার রবপ্টক বলপ্টছন না এই কি সথপ্টক আমাপ্টদর মজুক্ত জদপ্টত?” আইয়বু  
এজট শুপ্টন রাোজন্বত িপ্টয় স্ত্রীপ্টক বলপ্টলন, “এই কপ্টির আপ্টে কত জদন যাবত 
আমরা আল্লাির অনুগ্রি উপপ্টভাে কপ্টরজছ?” 
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তাাঁর স্ত্রী িবাপ্টব বলপ্টলন, “৭০ বছর।”  
 
আইয়বু তাাঁপ্টক জিপ্টজ্ঞস করপ্টলন, “আর কত বছর ধপ্টর আল্লাি আমাপ্টদর 
এভাপ্টব পরীো কপ্টরপ্টছন?” 
 
তাাঁর স্ত্রী উত্তর জদপ্টলন, “৭ বছর।” (অন্য বণেনাপ্টত আপ্টছ জতন বা আঠাপ্টরা বছর, 
যাই সিাক না সকন মলূ জবষয় িপ্টচ্ছ এর সময়াদ জছল ৭০ এর অপ্টনক কম) 
 
আইয়বু  প্রতুযত্তপ্টর বলপ্টলন, “৭০ বছর ধপ্টর আল্লাির জন’আমত সভাে কপ্টরজছ, 
আর মাে ৭ বছর িপ্টলা জতজন আমাপ্টদর পরীো জনপ্টচ্ছন, এ বযাপাপ্টর আল্লািপ্টক 
নাজলশ করপ্টত আমার লজ্জা িপ্টচ্ছ। জনিয়ই সতামার ঈমান দুবেল িপ্টয় পপ্টড়প্টছ। 
যাও অনুতপ্ত িপ্টয় আল্লাির কাপ্টছ েমা চাও।” 
 
অতঃপর বহুজদন পর আইয়বু  তাাঁর সসই জবখযাত দু’আজট কপ্টরন, তপ্টব সসটাও 
জছল পপ্টরােভাপ্টব এবং জবনপ্টয়র সাপ্টথ, তাপ্টত অনুপ্টযাপ্টের সকান সুর জছল না। যা 
কুরআপ্টনর ২১ নং সরূার ৮৩ নং আয়াপ্টত আপ্টছ  
 

“আি (স্মিণ কি) আইয়তুবি কথা, েখন মি তািঁ প্রশতপালকতক আহ্বান 
কতি বতলশিতলন: আশি দুঃখ-কতষ্ট পতড়শি, আপশন মতা দয়ালতুদি 
িতধয িববতেষ্ঠ দয়াল।ু” 

 
আল্লাি তাাঁর দু’আর িবাব সদন এবং তাাঁর স্বাস্থয, সম্পদ ও সন্তান জেজরপ্টয় সদন। 
উপরনু্ত, তাাঁর শধপ্টযের িন্য তাাঁর িন্য জন’আমত আরও বাজড়প্টয় সদন।  
 
সি আল্লাির পপ্টথর বন্দী, কতজদন ধপ্টর আপজন কারাোপ্টর? এক বছর? পাাঁচ 
বছর? দশ বছর? জবশ বছর? আর আল্লাির অনুগ্রি সভাে কপ্টরপ্টছন আপজন কত 
বছর ধপ্টর?  
 
কত বছর আপজন স্বাধীনভাপ্টব রাস্তায় সিাঁপ্টটপ্টছন? কতগুপ্টলা বছর আপজন পজরবার-
পজরিন আর বনু্ধবান্ধবপ্টদর সঙ্গ উপপ্টভাে কপ্টরপ্টছন? কত বছর ধপ্টর সুস্বাদু সব 
খাবার সখপ্টয়প্টছন, সবপ্টচপ্টয় উত্তম পানীয় পান কপ্টরপ্টছন, সুন্দর সব সপাশাক 
পপ্টরপ্টছন? আপজন সদখপ্টবন আপজন যতজদন কারাোপ্টর আপ্টছন তার সথপ্টক সবজশ 
সময় ধপ্টর আপজন আল্লাির জন’আমতরাজি সভাে কপ্টরপ্টছন। এরপপ্টরও সকান 
সািপ্টস আপজন অন্যপ্টদর কাপ্টছ আল্লাির িন্য কারাপ্টভাে জনপ্টয় অনুতাপ আর 
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অজভপ্টযাে করপ্টছন? আপজন জক মানুপ্টষর কাপ্টছ জনপ্টির অবস্থা সম্পপ্টকে মাতম কপ্টর 
লজজ্জত িন না? আপজন জক সসসব সমপ্টয়র কথা ভুপ্টল সেপ্টছন যা আল্লাির 
অনুগ্রপ্টির মপ্টধয কাজটপ্টয়প্টছন?  
 

“িানুে অবিযই অশত িাত্রায় োশলি, অকৃতজ্ঞ।” [িূিা ইবিাহীি, ১৪: 
৩৪]  

 
মিা আরপ্টশর অজধপজতর শপথ, আপজন যজদ আল্লাির রাপ্টি ১০০০ বছরও একাকী 
কপ্টে বন্দীদশায় কাজটপ্টয় সদন, তা আপনার বপু্টড়া আঙু্গপ্টলর কৃতজ্ঞতা আদাপ্টয়র 
িন্য যপ্টথি িপ্টব না, যা জদপ্টয় আপজন খান, পপ্টড়ন, সলপ্টখন, কুড়ান, আাঁকপ্টড় 
ধপ্টরন, জিজনসপে সামলান। রাসলূ  জক বপ্টলনজন, “েশদ একজন িানুতেি 
িখুতক জন্ম মথতক িতুৃয পেবন্ত িাশিতত মিতল িযাঁচড়াতনা হয় তবওু পনুরুত্থান 
শদবতি মি আিতিাি কিতব এই মভতব মে মি েতথষ্ট ভাতলা কাজ কতিশন”। 
 
আপনার বযাপাপ্টর আল্লাির োয়সালার উপর সনু্তি থাকুন। যখন আপজন আপনার 
বন্দীপ্টত্বর প্রজতজট জদনপ্টক অনুগ্রি ও দয়া না সভপ্টব জনযোতন ও শাজস্ত জিপ্টসপ্টব মপ্টন 
করপ্টবন, তখন প্রজতজট মিূুতে আপজন বযথা অনুভব করপ্টবন। আইয়বু  যজদ তাাঁর 
অবস্থার বযাপাপ্টর তাাঁর রপ্টব্বর কাপ্টছ অনুপ্টযাে করপ্টত লজজ্জত সবাধ কপ্টরন, তপ্টব 
আপনার কী কারণ থাকপ্টত পাপ্টর মানুপ্টষর কাপ্টছ পজরবার পজরিপ্টনর বযাপাপ্টর 
অজভপ্টযাে করপ্টত? সসসব সুস্বাদু খাবাপ্টরর কথা ভাবনু যা আপজন সখপ্টয়প্টছন, 
সসসব অসাধারণ স্থাপ্টনর কথা ভাবনু সযখাপ্টন আপজন ভ্রমণ কপ্টরপ্টছন। আল্লাির 
অনুগ্রপ্টির বযাপাপ্টর কৃতজ্ঞ িপ্টত জশখনু, জতজন আপনাপ্টক আপ্টরা সদপ্টবন।  
 

“েখন মতািাতদি প্রশতপালক মঘােণা কতিন: মতািিা কৃতজ্ঞ হতল 
মতািাতদিতক অবিযই অশধক শদব, আি অকৃতজ্ঞ হতল অবিযই আিাি 
িাশি হতব কতিাি।” [িূিা ইবিাহীি, ১৪: ৭] 

 
আপজন যজদ সাপ্টমযর জভজত্তপ্টত সবজকছু জিপ্টসব কপ্টরন তপ্টব অন্তত আপনার 
কারাোপ্টরর বাইপ্টর যতজদন সকপ্টটপ্টছ জঠক ততজদন কারাবাপ্টসর আে পযেন্ত 
আল্লাির কাপ্টছ এ অবস্থা সথপ্টক মজুক্ত চাওয়ার কথা না! তাই আপজন যজদ 
কারাোপ্টরর বাইপ্টর ৩০ বছর কাটান, তািপ্টল আল্লাির কাপ্টছ কান্নাকাজট করার 
আপ্টে অন্তত ৩০ বছর কারাবাস করা উজচত! জকনু্ত না, আল্লাি তার সচপ্টয় দয়াল।ু 
আপনার যজদ সহ্য করপ্টত না পাপ্টরন, তপ্টব তাাঁর কাপ্টছ, একমাে তাাঁর কাপ্টছই 
অজভপ্টযাে করুন। তারপর শধযে ধপ্টর অপ্টপো করুন, যতেণ না জতজন সাড়া সদন। 
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মনপ্টক প্রপ্টবাধ জদন ইয়াকুব  এর দুআর মাধযপ্টম যা জতজন তার পপু্টের িন্য 
কপ্টরজছপ্টলন,  
 

“আশি আিাি মবদনা ও আিাি দুঃখ শুধ ু আল্লাহি শনকি শনতবদন 
কিশি...” [িূিা ইউসুি, ১২: ৮৬] 
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মি জুিাবিা মুহূিব 

 
আল্লাি আযযা ওয়ািাল কুরআপ্টন বপ্টলন:  
 

“অবিযই িিলকাি হতয়তি িশুিনগণ। োিা শবনয়-নম্র শনতজতদি 
িালাতত।” [িূিা আল ি’ুশিনুন ২৩: ১-২]  

 
এবং  
 

“মতািিা িালাতিিহূ ও িধযবতবী িালাততি (আিি) বযাপাতি েত্নবান 
হও এবং শবনীতভাতব আল্লাহি উতিতিয দোয়িান হও।” [িূিা 
বাকািা, ২: ২৩৮]  

 
রাসলূ  বপ্টলন, “িালাত ইিলাতিি খুশঁি”। 
 
আল-জমরাপ্টির জদপ্টন রাসলূলু্লািপ্টক  আল্লাি k পাাঁচ ওয়াক্ত সালাপ্টতর সয 
আপ্টদশ দান কপ্টরজছপ্টলন, তা জছল তাাঁর এবং সমগ্র উম্মাির প্রজত আল্লাির তরে 
সথপ্টক এক অসামান্য উপিার! সালাতপ্টক কখপ্টনাই আমরা এভাপ্টব সদখপ্টত পারব 
না সয, সালাপ্টতর িারা আমরা আল্লািপ্টক ‘পরুস্কতৃ’ করজছ বা সকাপ্টনারূপ প্রজতদান 
জদজচ্ছ। সকননা আমাপ্টদর পপ্টে আল্লািপ্টক প্রজতদান সদওয়া সম্ভব নয়, না 
সালাপ্টতর সািাপ্টযয, না অন্য সকাপ্টনা কাপ্টির মাধযপ্টম। বরং সালাপ্টতর জবধান 
সদওয়া িপ্টয়প্টছ সযন আমরা এর মাধযপ্টম উপকৃত িপ্টত পাজর। সালাত ইসলাপ্টমর 
একজট খুাঁজট জকংবা একজট েরয দাজয়ত্ব সথপ্টকও সবজশ জকছু: এজট আপনার সাপ্টথ 
সোটা জবেিেপ্টতর মাজলক আল্লাি তা‘আলার সযাোপ্টযাপ্টের মাধযম।  
 
সালাতপ্টক একজট ‘িটলাইন’ এর সাপ্টথ তুলনা করা যায় যা জদপ্টয় আপজন 
সযপ্টকাপ্টনা সময় আল্লাির সাপ্টথ সযাোপ্টযাে করপ্টত পাপ্টরন। এিন্য সালােেণ 
বলপ্টতন "যজদ আপজন আল্লাির সাপ্টথ কথা বলপ্টত চান, তািপ্টল সালাত আদায় 
করুন আর যজদ আপজন চান আল্লাি আপনার সাপ্টথ কথা বলকু, তািপ্টল কুরআন 
পড়ুন”। সালাত িপ্টলা যাবতীয় সমসযা সথপ্টক মজুক্তর পথ, অজস্থরতায় প্রশাজন্ত। এজট 
আপনাপ্টক স্বজস্ত সদপ্টব, শান্ত করপ্টব, আস্থা সযাোপ্টব। সালাপ্টতর মাধযপ্টম আপজন 
সযপ্টকাপ্টনা জবষপ্টয় আল্লাির সািাযয চাইপ্টত পারপ্টবন - সিাক তা যপু্টদ্ধর মপ্টতা 
গুরুত্বপণূে সকাপ্টনা জবষয় অথবা রান্না বা কাপপ্টড়র দাে সতালার মপ্টতা তুচ্ছ সকাপ্টনা 
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কাপ্টি! সালাত সযপ্টকাপ্টনা জবষপ্টয় আল্লাির জদকজনপ্টদেশনা ও পরামশে পাওয়ার 
উপায়। সলাপ্টক সঙ্গ সপপ্টত বা জবপ্টনাদপ্টনর সখাাঁপ্টি অপ্টনক সময় এমজনপ্টতই 
সটজলজভশন বা সরজিও সছপ্টড় সরপ্টখ সদয়, িয়প্টতা সস শুনপ্টছও না বা সদখপ্টছও না। 
জনঃসপ্টন্দপ্টি সালাি এসব “সপ্টঙ্গর” চাইপ্টত উত্তম সঙ্গ দান কপ্টর। 
 
সালাত আপনাপ্টক সুপ্টযাে কপ্টর সদয় আল্লাির সামপ্টন অন্তরটা সমপ্টল ধরবার, তাাঁর 
কাপ্টছ জনরাপদ আশ্রয়স্থল সখাাঁিার। লম্বা সেপ্টরর পর, বা সকাপ্টনা জবপপ্টদ পড়প্টল, 
অথবা অসুস্থতায় জকংবা পথ িাজরপ্টয় যাওয়ার পর জেপ্টর আসপ্টত সপপ্টর সন্তান 
সযভাপ্টব বাবার বপু্টক পরম জনভেরতায় আশ্রয় সনয়, সালাতও সতমজন আল্লাির কাপ্টছ 
আশ্রয় পাওয়ার মাধযম। আল্লাির দয়া ও েমতার মাপ্টঝ হৃদপ্টয়র প্রশাজন্ত খুাঁপ্টি 
পাওয়ার মাধযম। সালাপ্টতর উপকাজরতার সশষ সনই, তপ্টব তা সপপ্টত িপ্টল 
আপনাপ্টক এর িন্য দাম জদপ্টত িপ্টব, এবং তাপ্টত জবজনপ্টয়াে করপ্টত িপ্টব।  
 
আপনার সালাতপ্টক মপ্টন করুন একজট সঘাড়ার মপ্টতা। যখন আপনার সঘাড়ার 
বয়স অে, তখন আপজন না এপ্টত চড়প্টত পাপ্টরন, না পাপ্টরন অন্য কাপ্টি বযবিার 
করপ্টত। জকনু্ত আপজন যজদ এপ্টক ভাপ্টলাভাপ্টব সদখাপ্টশানা কপ্টরন, প্রজতজদন পজরষ্কার 
কপ্টরন, প্রজশেণ সদন, খাওয়া-দাওয়া ও যথাযথ পজরচযো কপ্টরন, এর ওপর খরচ 
কপ্টর এপ্টক বড় করপ্টত থাপ্টকন, তািপ্টল সদখপ্টত পাপ্টবন সয কািজট কিসাধয িপ্টলও 
এই সঘাড়াজটই একসময় পজরণত িপ্টয় আপনার িন্য এক শজক্তশালী, জবেস্ত ও 
বাধয সঘাড়ায় রূপান্তজরত িপ্টয়প্টছ। যখনই আপনার প্রপ্টয়ািন িপ্টব, এজট আপনার 
সখদমপ্টত িাজির থাকপ্টব। সেপ্টর, যপু্টদ্ধ কী জবপদ সথপ্টক পালাপ্টত যখনই দরকার 
পড়প্টব আপজন এর জপপ্টঠ চড়প্টত পারপ্টবন।  
 
অনুরূপ আপনার সালাত। আপনার সালাত যখন দুবেল, অেবয়সী ও অপজরণত, 
তখন সসটাপ্টক সবাঝার মপ্টতা মপ্টন িপ্টব। প্রথম প্রথম সালাপ্টতর িন্য এ কািগুপ্টলা 
করা খবু কজঠন মপ্টন িপ্টব: ওয ু করা, সময়মপ্টতা আদায় করা, অথে-না-িানা 
সরূাগুপ্টলা মপ্টনাপ্টযাে জদপ্টয় পাঠ করা ও মখুস্থ আওপ্টড় যাওয়া, জকংবা বযস্ততা বা 
োজন্তর মাপ্টঝও সালাত আদায় করা ইতযাজদ। তপ্টব আপজন যজদ সলপ্টে থাপ্টকন, 
অপ্টনক সচিা কপ্টরন, তািপ্টল চরম প্রপ্টয়ািপ্টনর মিূুপ্টতে আপনার সালাতই আপনাপ্টক 
সািাযয করপ্টব। সালাত আপনাপ্টক সদপ্টব অন্তপ্টরর প্রশাজন্ত, জস্থরতা, দঢ়ৃতা, শজক্ত, 
সুখ, আশাবাদ ও সািস। আর সকবল তখনই আপনার সালাত আপনার সবাঝা 
িওয়ার পজরবপ্টতে পরম উপপ্টভােয জবষপ্টয় পজরণত িপ্টব।  
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জকছু সলাক অজভপ্টযাে কপ্টর সয, তারা বছপ্টরর পর বছর সালাত আদায় করপ্টছ, 
জকনু্ত তা সপ্টিও সালাত তাপ্টদর সকাপ্টনা উপকাপ্টর আপ্টসজন! বাস্তবতা িপ্টলা - 
সালাত তাপ্টদরপ্টক উপকার করপ্টত বযথে িয়জন, বরং তারাই বযথে িপ্টয়প্টছ 
সজঠকভাপ্টব সালাত আদায় করপ্টত। সালাত আপনাপ্টক কখপ্টনাই বযথে করপ্টব না 
যজদ না আপজন প্রথপ্টম সালাতপ্টক বযথে কপ্টর সদন। সভপ্টব সদখনু, আপজন জক এমন 
একিন যার কাপ্টছ সালাত উপপ্টভােয নয়, বরং সবাঝাস্বরূপ? যজদ তা-ই িয়, 
সালাপ্টতর আপ্টে পপ্টর জনপ্টির কাপ্টির প্রজত লেয করুন। আপজন জক তাড়াহুড়া 
কপ্টর সালাত আদায় করপ্টত যান? সকাপ্টনারকপ্টম সালাত আদায় কপ্টরন যাপ্টত কপ্টর 
যত দ্রুত সম্ভব সালাত সথপ্টক উপ্টঠ চপ্টল আসপ্টত পাপ্টরন? ভাবনু, সালাপ্টতর মাপ্টঝ 
জক আপজন তজড়ঘজড় কপ্টরন? সালাম সেরাপ্টনার পপ্টরই চট কপ্টর উপ্টঠ পপ্টড়ন? এই 
বযাপারগুপ্টলা যজদ ঘপ্টট থাপ্টক, তািপ্টল বলা যায় সয, আপজন সালাত সথপ্টক উপকৃত 
িপ্টচ্ছন না।  
 
আল্লাি k সরূা বাকারায় বপ্টলন:  
 

“মতািিা িালাতিিহূ ও িধযবতবী িালাততি (আিি) বযাপাতি েত্নবান 
হও এবং শবনীতভাতব আল্লাহি উতিতিয দোয়িান হও।” [িূিা 
বাকািা, ২:২৩৮]  

 
সুতরাং ধীপ্টরসুপ্টস্থ সালাপ্টতর জদপ্টক যান, শান্তভাপ্টব সালাত আদায় করুন। 
তািপ্টলই আপজন শাজন্ত পাপ্টবন। আপনার মন যজদ সারা জদপ্টনর কািকমে ও জচন্তার 
িেপ্টত ঘরুপাক খায়, তািপ্টল একটু সময় জনন এপ্টক শান্ত করপ্টত। আপনার অজস্থর 
মনপ্টক ভাবনু এক কাপ চাপ্টয়র মপ্টতা, যা চামচ জদপ্টয় নাড়া সদওয়া িপ্টয়প্টছ। চামচ 
সজরপ্টয় সনওয়ার সাপ্টথ সাপ্টথই এজট সথপ্টম যায় না, একটু সময় সনয়। একইভাপ্টব, 
সালাত আদায় করার আপ্টে যা করজছপ্টলন, সস সব কাি বন্ধ কপ্টর একটু শান্ত িপ্টয় 
বসুন। প্রপ্টয়ািন থাকপ্টল প্রাকৃজতক কাি সসপ্টর জনন, তারপর সুন্দর কপ্টর ওয ু
করুন। পজরপাজট কপ্টর চুল আাঁচপ্টড় জনন ও কাপড় পজরচ্ছন্ন জকনা সদপ্টখ জনন। শত 
সিাক, আপজন জকছুেপ্টণর মাপ্টঝ জনপ্টিপ্টক জবেিেপ্টতর মাজলপ্টকর সামপ্টন উপস্থাপন 
করপ্টত যাপ্টচ্ছন!  
 

 আযান জদন, যজদ ইজতমপ্টধয সদওয়া না িপ্টয় থাপ্টক, তারপর সুন্নাি 
সালাত আদাপ্টয়র উপ্টেপ্টশয উপ্টঠ দাাঁড়ান।  

 
 সুন্নাি আদাপ্টয়র পর সালাপ্টতর স্থাপ্টন বপ্টসই জকছু জযজকর করুন।  



বাবর আহমাে  প্রাচীর | 183 
 

 যখন আপজন জনজিন্ত সবাধ করপ্টবন এবং েরয সালাপ্টতর িন্য পপু্টরাপজুর 
প্রস্তুত িপ্টবন, তখন দাাঁজড়প্টয় সালাত শুরু করুন। ধীপ্টর ধীপ্টর, সালাপ্টতর 
প্রজতজট কাপ্টির মাপ্টঝ যপ্টথি পজরমাণ সময় জনপ্টয় সালাত আদায় করুন। 
শারীজরক, মানজসক ও আজত্মকভাপ্টব প্রশান্ত অবস্থাপ্টতই সকবল েরয 
সালাত আদায় করুন।  

 
 সালাত সশষ িপ্টয় সেপ্টলই উপ্টঠ সদ ড় জদপ্টবন না, একটু সময় জনপ্টয় 

সালাি-পরবতেী জযজকর আদায় করুন।  
 
যখন আপজন আপনার সালাপ্টত প্রচুর সময় ও শ্রম জদপ্টত শুরু করপ্টবন, তখনই 
আপনার িন্য সালাত সবাঝা িওয়ার বদপ্টল আনপ্টন্দর েণ িপ্টয় দাাঁড়াপ্টব। সালাপ্টত 
দাাঁজড়প্টয় এক ঘণ্টা কাজটপ্টয় জদপ্টতও তখন আপজন জবন্দুমাে জিধাপ্টবাধ করপ্টবন না। 
আপজন এক ওয়াক্ত সালাপ্টতর পর পরবতেী ওয়াপ্টক্তর িন্য অধীর িপ্টয় থাকপ্টবন 
এবং ওয়াক্ত িওয়া মাে আদায় কপ্টর সেলপ্টবন। সালাতরত অবস্থায় আপনার মপ্টন 
িপ্টব যজদ এ সালাত সারািীবন ধপ্টর চলপ্টত থাকপ্টতা, আর কখপ্টনা সশষ না িপ্টতা! 
এ পযোপ্টয় সপ াঁপ্টছ সালাপ্টতর গুরুত্ব আপনার কাপ্টছ খাওয়া, পান করা ও সযপ্টকাপ্টনা 
জবপ্টনাদপ্টনর সচপ্টয় সবজশ দামী মপ্টন িপ্টব, আপজন সালাত সছপ্টড় সদওয়ার কথা 
ভাবপ্টতও পারপ্টবন না। আর সস সমপ্টয়ই আপনার কাপ্টছ সালাতপ্টক মপ্টন িপ্টব সসই 
সবল সুঠাম সঘাড়ার মপ্টতা, যার জপপ্টঠ যখন ইচ্ছা তখনই চপ্টড় যাওয়া যায়। 
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আকঁবি ধবরা সমেবক 

 
সরূা আল লাইল:  
 

১.িপথ িজনীি, েখন তা' আচ্ছন্ন হতয় োয়, ২.িপথ শদতনি, েখন তা' 
আতলাশকত হয়, ৩.এবং িপথ তাঁি শেশন নি ও নািী িশৃষ্ট কতিতিন-
৪.অবিযই মতািাতদি প্রতচষ্টা শবশভন্ন িখুী। ৫.অনন্তি মে দান কতি ও 
িতু্তাশক হয়, ৬. ো উত্তি তাতক িতয িতন কিল, ৭. অশচতিই আশি তািঁ 
জন্য সুগি কতি মদতবা িহজ পথ। ৮. পিান্ততি মকউ কাপবণয কিল ও 
মবপতিায়া হতলা। ৯. আি উত্তি শজশনিতক শিথযা িতন কিল, ১০. 
অশচতিই তাি জন্য আশি সুগি কতি মদতবা কতিাি পশিণাতিি পথ। 
১১. এবং তাি িম্পদ তাি মকাতনা কাতজ আিতব না, েখন মি পশতত 
হতব(জাহান্নাতি)। ১২. আিাি দাশয়ত্ব শুধ ুপথ শনতদবি কিা, ১৩. আি 
শনশ্চয়ই আশি পিকাল ও ইহকাতলি িাশলক। ১৪. আশি মতািাতদিতক 
িতকব কতি শদতয়শি; ১৫. শনতান্ত হতভাগয বযতীত মকউ তাতত প্রতবি 
কিতব না, ১৬. মে শিথযাতিাপ কতি ও িখু শিশিতয় মনয়; ১৭. আি তা 
হতত অশত িত্বি িকু্ত িাখা হতব বড় িতু্তাশকতদিতক, ১৮. মে স্বীয় 
িম্পদ দান কতি আত্মশুশদ্ধি জন্য, ১৯. এবং তাি প্রশতকাি ও 
অনুগ্রতহি প্রশতদান শহতিতব নয়, ২০. বিং শুধ ু তাি িহান 
প্রশতপালতকি িখুিেল(িতন্তাে) লাতভি প্রতযািায়; ২১. মি মতা 
অশচতিই িতন্তাে লাভ কিতব। [িূিা আল লাইল, ৯২: ১-২১] 

 
জকছু জকছু ঘটনা চামড়ার সচাপ্টখ সদখপ্টল সছাট মপ্টন িয়, জকনু্ত এ ঘটনাগুপ্টলার 
িন্যই সাদামাটা পজৃথবী অসাধারণ িপ্টয় ওপ্টঠ। এমনই এক অসাধারণ কাজিনীপ্টক 
জঘপ্টর এই সরূাজট নাজযল িয়। নবীজি  িীজবত থাকা অবস্থাপ্টতই ঘটনাজট 
ঘপ্টটজছপ্টলা, ইবপ্টন আব্বাস  সথপ্টক ইবন আজব িাজতম কাজিনীজট বণেনা কপ্টরপ্টছন:  
 
এক মসুজলপ্টমর এক বাোন ভজতে সখিরু োছ জছল। বাোপ্টনর পাপ্টশই জছল এক 
দজরদ্র সলাপ্টকর পজরবার। োপ্টছর িালগুপ্টলা সসই েজরবখানার আজেনায় ঝুপ্টল ঝুপ্টল 
থাকপ্টতা। বাোপ্টনর মাজলকপ্টক প্রায়ই সদখা সযত েজরব সলাকজটর বাজড়প্টত আসা-
যাওয়া করপ্টত। সস সযত তার বাোপ্টনর সখিরু পাড়প্টত। মাপ্টঝসাপ্টঝ দু’ একটা 
সখিরু েজরব সলাকজটর ঘপ্টরর সমপ্টঝপ্টতও পড়প্টতা। বাজড়র বাচ্চারা সসগুপ্টলা তুপ্টল 
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সনওয়ার িাতছাজন সামলাপ্টত পারপ্টতা না। জকনু্ত বাচ্চাপ্টদর িাপ্টত সখিরু সদখামােই 
বাোপ্টনর মাজলক এপ্টস খপ কপ্টর ওগুপ্টলা সকপ্টড় জনপ্টতা! আর যজদ সদখপ্টতা সয, 
সকউ ইজতমপ্টধয সখিরু মপু্টখ পপু্টরপ্টছ তািপ্টল সতা কথাই সনই, রীজতমত আঙু্গল 
বাাঁজকপ্টয় মপু্টখর সভতর সথপ্টক সসই সখিরু সটপ্টন সবর কপ্টর আনপ্টতা সস! এ ঘটনা 
জকছুকাল চলার পর সসই েজরব সলাক আল্লাির রাসলূ  এর কাপ্টছ নাজলশ 
িানাপ্টলা। রাসলূলু্লাি  বাোন মাজলপ্টকর সাপ্টথ সদখা করপ্টত সেপ্টলন। জতজন  
তাপ্টক একজট প্রস্তাব জদপ্টলন, বলপ্টলন: “সতামার সখিরু বাোপ্টন সয োপ্টছর 
িালগুপ্টলা অমকু বযজক্তর আজেনায় ঝুপ্টল থাপ্টক, ঐ োছজট আমাপ্টক জদপ্টয় দাও; 
জবজনমপ্টয় সতামাপ্টক িান্নাপ্টতর একজট সখিরু োপ্টছর সুসংবাদ সদওয়া িপ্টচ্ছ।”  
 
জকনু্ত বাোন মাজলক বলপ্টলা, আজম আপনাপ্টক এজট জদপ্টয়ই জদতাম, “জকনু্ত বযাপার 
িপ্টলা আমার সখিরু বাোপ্টনর সব োপ্টছর মপ্টধয এই োছটার মপ্টতা ভাপ্টলা সখিরু 
সকাপ্টনাটাপ্টতই িয় না”, এই বপ্টল সস চপ্টল সেপ্টলা।  
 
 বাোন মাজলক আর আল্লাির রাসলূ  এর এই কপ্টথাপকথন আপ্টরক সলাক 
শুনজছপ্টলন। বাোন মাজলক চপ্টল যাবার পরপরই সলাকজট নবীজি  এর কাপ্টছ 
এপ্টস উৎসুক িপ্টয় প্রে করপ্টলন, “সি আল্লাির রাসলূ! আপজন ঐ বযজক্তপ্টক সয 
প্রস্তাব জদপ্টয়প্টছন, সসই একই প্রস্তাব জক আপজন আমাপ্টকও সদপ্টবন?” রাসলূলু্লাি 

 িবাব জদপ্টলন “হ্যাাঁ”। 
 
এ কথা শুপ্টন সলাকজট ছুপ্টট সেপ্টলা ঐ বাোন মাজলপ্টকর বাজড়প্টত। এই সলাকজটর 
জনপ্টিরও অপ্টনকগুপ্টলা সখিরু োছ জছল। সস বাোন-মাজলকপ্টক বলপ্টলা: “সতামার 
সয োপ্টছর িালগুপ্টলা অমপু্টকর বাজড়র আজেনায় ঝুপ্টল থাপ্টক, সস োপ্টছর বদপ্টল 
আল্লাির রাসলূ  িান্নাপ্টতর একজট সখিরু োপ্টছর ওয়াদা কপ্টরপ্টছন।” বাোপ্টনর 
মাজলপ্টকর সসই একই িবাব: “আমার সব সখিরু োছগুপ্টলার মপ্টধয এই োছটার 
সচপ্টয় সবজশ েল আর সকাপ্টনা োছ সদয় না।” সলাকজট জিপ্টজ্ঞস করপ্টলা, “তুজম জক 
োছজট জবজি করপ্টব?” বাোনমাজলক বলপ্টলা, “না। তপ্টব আজম সয দাম চাইপ্টবা তা 
যজদ সকউ জদপ্টত রাজি থাপ্টক, তািপ্টল সবচপ্টত পাজর। জকনু্ত আমার মপ্টন িয় না ঐ 
দাপ্টম সকউ এই োছজট জকনপ্টত রাজি িপ্টব।”  
 
“সকন তুজম কপ্টতা চাও?” সলাকজট প্রে করপ্টলন। 
 
“চজল্লশজট সখিরু োছ”, বাোন মাজলপ্টকর সসািাসাো উত্তর। 
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“চজল্লশজট সখিরু োছ! এই একজট োপ্টছর জবজনমপ্টয়? তুজম সতা অজতজরক্ত দাম 
চাইপ্টছা!”  
 
বাোন-মাজলপ্টকর কথা শুপ্টন সলাকজট জবিপ্টয় থ িপ্টয় সেপ্টলন। জকছুেণ চুপ থাকার 
পর বলপ্টলন, “জঠক আপ্টছ। আজম সতামাপ্টক চজল্লশজট সখিরু োছ-ই সদপ্টবা, তুজম 
যজদ সতয কথা বপ্টল থাপ্টকা সতা একজট চুজক্ত সই কপ্টরা।” বাোনমাজলক কথামপ্টতা 
জকছু সােী সযাোড় কপ্টর চুজক্ত সই করপ্টলা। সলাকজট চুজক্তপে িাপ্টত জনপ্টয় তেুজণ 
সেপ্টলন রাসলূলু্লাি  এর কাপ্টছ। বপ্টল উঠপ্টলন, “সি আল্লাির রাসলূ! আজম ঐ 
বাোপ্টনর মাজলপ্টকর সথপ্টক এই োছজট জকপ্টন জনপ্টয়জছ, এখন এজট আপনার!”  
  
নবীজি  তখন েজরব সলাকজটর কাপ্টছ জেপ্টর সেপ্টলন, তাপ্টক বলপ্টলন, “এই 
োছজট এখন সথপ্টক সতামার ও সতামার পজরবাপ্টরর!…” জঠক এই মিূুপ্টতে সাত 
আসমাপ্টনর ওপর সথপ্টক আল্লাি k এ আয়াতগুপ্টলা পাঠাপ্টত লােপ্টলন, “শপথ 
রাপ্টতর যখন তা সেপ্টক সেপ্টল”.. সরূাতুল লাইপ্টলর প্রথম আয়াত সথপ্টক শুরু কপ্টর 
এপ্টকবাপ্টর সশষ আয়াত পযেন্ত!  
 
আল্লাহু আকবার!  
 
কপ্টতা দুভোো সসই বাোন মাজলক সয সামান্য এক সখিরু োপ্টছর বদপ্টল িান্নাপ্টতর 
একজট োপ্টছর মাজলক িওয়ার প্রস্তাবপ্টক জেজরপ্টয় জদপ্টত পাপ্টর? আর কপ্টতা 
সস ভােযবান সসই বান্দা সয জকনা মাে ৪১জট োপ্টছর জবজনমপ্টয় িান্নাপ্টত জনপ্টির 
িন্য িায়ো জকপ্টন সনন? (িান্নাপ্টত একজট োপ্টছর ওয়াদা পাওয়ার অথে িান্নাপ্টত 
যাওয়ারই ওয়াদা সপপ্টয় যাওয়া, কারণ িান্নাপ্টত না থাকপ্টল সতা আর সসই োছপ্টক 
উপপ্টভাে করা যাপ্টব না)  
 
এই বান্দা একজট ভাপ্টলা কাপ্টির সখাাঁি সপপ্টয়জছপ্টলন যা তাপ্টক সরাসজর িান্নাপ্টত 
সপ াঁপ্টছ সদপ্টব। আর তাই এমন দুলেভ মিূুতেজট জতজন তৎেণাৎ আাঁকপ্টড় ধপ্টরন। আর 
একটু সদজর করপ্টল বা জবন্দুমাে জিধা করপ্টলই িয়প্টতা সুপ্টযােজট িাতছাড়া িপ্টয় 
সযত, িয়প্টতা অন্য সকউ লপু্টে জনত এমন অসামান্য এক প্রস্তাব!  
 
আল্লাির এই বান্দাজট িপ্টলন আব ু বাকর । আব ু বাকর  তাাঁর িীবপ্টন 
অসংখযবার এমন অবস্থার মপু্টখামজুখ িপ্টয়প্টছন। এমন একজটবারও িয়জন সয, জতজন 
ভাপ্টলা সকাপ্টনা কাপ্টির সুপ্টযাে সপপ্টয়ও সসটাপ্টক িাতছাড়া িপ্টত জদপ্টয়প্টছন। বরং 
জতজন এরকম প্রজতজট মিূুতেপ্টক আাঁকপ্টড় ধপ্টরপ্টছন। যখন জতজন কৃষ্ণাঙ্গ জবলাল  
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সক উমাইয়া জবন খালাপ্টের িাপ্টত জনমেমভাপ্টব জনযোজতত িপ্টত সদখজছপ্টলন, সপ্টঙ্গ 
সপ্টঙ্গ জতজন তাপ্টক উমাইয়ার সথপ্টক জকপ্টন জনপ্টয় মকু্ত কপ্টর সদন। মক্কার অপ্টনক 
মসুজলম দাস-দাসীপ্টক জতজন এভাপ্টবই অতযাচাপ্টরর িাত সথপ্টক রো কপ্টরজছপ্টলন, 
যাপ্টদর সুরো সদওয়ার িন্য সকউ জছল না, না তাপ্টদর পজরবার, না সকাপ্টনা সোে। 
আব ুবাকর তাপ্টদরপ্টক জকপ্টন মকু্ত কপ্টর জদপ্টতন। আব ুবাকপ্টরর বাবা সছপ্টলর কাপ্টি 
অবাক িপ্টয় বপ্টলজছপ্টলন, “বাবা! তুজম এই দুবেল দাসগুপ্টলাপ্টক জকপ্টন জকপ্টন আিাদ 
কপ্টর জদপ্টচ্ছা সকন? এপ্টদরপ্টক সতামার কাপ্টছ সরপ্টখ জদপ্টলও সতা অন্তত সতামার 
জকছু কাপ্টি আসপ্টব।”  
 
আব ুবাকর  তখন তার বাবাপ্টক বপ্টলজছপ্টলন, “বাবা, আজম সতা শুধইু আল্লাির 
সাপ্টথ সাোৎ পাওয়ার আশায় এমনটা করজছ।”  
 
আল্লাি k প্রজতজদন এমন কপ্টতা সুপ্টযাে আমাপ্টদর সামপ্টন এপ্টন সদন, জকনু্ত 
আমরা ক’ িন সসগুপ্টলা লপু্টে জনই? আমরা কী কপ্টর বঝুপ্টবা সয এই কািজটই 
আমাপ্টদর িান্নাপ্টত যাওয়ার মাধযম নয়? িপ্টত পাপ্টর, এই কািজট কপ্টরই আমরা 
িান্নাপ্টত সযপ্টত পারতাম! নবীজি  সতা আমাপ্টদর এমন এক বযজক্তর কথাও 
বপ্টলপ্টছন, সয রাস্তা সথপ্টক জনছক একটা কাাঁটাওইয়ালা োপ্টছর িাল সরাপ্টনার িপ্টন্য 
িান্নাপ্টত দাজখল িপ্টয়প্টছন! আর আমরা সিপ্টনজছ সসই পজততা নারীর কথা যার 
সমস্ত গুনাি মাে িপ্টয় জেপ্টয়জছল সকবল একজট তষৃ্ণাতে কুকুরপ্টক পাজন পান 
কজরপ্টয়। আর কপ্টতা সলাকই না িান্নাপ্টত দাজখল িপ্টয়প্টছন দাসমকু্ত করার িন্য বা 
বন্দীর মজুক্তপণ সদওয়ার িন্য!  
 
সকাপ্টনা ভাপ্টলা কািপ্টকই কখপ্টনা উপ্টপো করপ্টবন না। সিাক না তা ভাইপ্টক পাজন 
এপ্টন সদওয়া, প্রজত সালাপ্টতর পপ্টর জযজকর করা, অপ্টন্যর মালপে একটু সটপ্টন 
সদওয়া, বা িাজসমপু্টখ কথা বলা। অথবা সিাক তা সকাপ্টনা কারাবন্দীর মজুক্তপণ 
জদপ্টয় তাপ্টক মকু্ত করা! সকাপ্টনা ভাপ্টলা কািপ্টকই সছাট ভাবপ্টবন না, কারণ সসটাই 
িপ্টত পাপ্টর আপনার নািাপ্টতর ওয়াজসলা, আপনার িান্নাত পাওয়ার উপায়! 
আজলমরা বপ্টলন, আজখরাপ্টতর িন্য কাি করপ্টত সযন সপ্টঙ্কাচ না িয় আমাপ্টদর। 
সময়প্টক আাঁকপ্টড় ধরুন।  
 
 
সদজর িপ্টয় যাওয়ার আপ্টেই। 
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তজি পািাবিা 

 

কারাোপ্টরর প্রপ্টকাষ্ঠ সথপ্টক িঠাৎ িঠাৎ পাজলপ্টয় যাওয়ার জতনজট উপায় আপ্টছ। 
আপজন যখন খজুশ তখনই এর সযপ্টকাপ্টনাজট প্রপ্টয়াে করপ্টত পাপ্টরন!  
 
১) 
প্রথম উপায়জট িপ্টলা কুরআন পড়া। এর মাধযপ্টম আল্লাি আপনাপ্টক কারা প্রপ্টকাষ্ঠ 
সথপ্টক সবর কপ্টর জনপ্টয় এক অদু্ভত ভ্রমপ্টণ জনপ্টয় সযপ্টত পাপ্টরন। কখপ্টনা জতজন 
আপনাপ্টক জনপ্টয় যাপ্টবন লে সকাজট বছর আপ্টের জনঃশব্দ সমপ্টয় যখন এ 
জবেচরাচর িন্ম সনয়জন। কখপ্টনা জনপ্টয় যান িািার বছর আপ্টে সসসব নবীপ্টদর 
যপু্টে, যারা আপনার আপ্টে পজৃথবীপ্টত এপ্টসজছপ্টলন। কখপ্টনা জতজন আপনাপ্টক ঘজুরপ্টয় 
সদখান নবী মিুাম্মদ  এর যেু। মপ্টন িপ্টব আপজন সযন সািাবাপ্টদর  মাপ্টঝই 
বাস করপ্টছন! কখপ্টনা জতজন আপনাপ্টক জনপ্টয় যান আপ্টরকজট কারাোর পজরদশেপ্টন। 
িািান্নাপ্টমর জচরস্থায়ী কারাোর। কখপ্টনা বা জনপ্টয় যান ভজবষযপ্টত, িািার বছর 
পপ্টরর সকাপ্টনা এক সময়। আপজন িয়প্টতা থাকপ্টবন জবচার জদবপ্টস, আল্লাির 
আদালপ্টতর কাঠেড়ায়, সযখাপ্টন সকাপ্টনা বযাজরস্টার সনই, উপপ্টদিা সনই। সনই 
সকাপ্টনা জমজিয়া বা মানবাজধকার। সসখাপ্টন কারারেীরা িপ্টব কপ্টঠার, ককেশ 
সেপ্টরশতােণ। আর প্রায়শই আল্লাি আপনাপ্টক তাাঁর একান্ত সাজন্নপ্টধয জনপ্টয় যাপ্টবন 
এবং বণেনা করপ্টবন তাাঁর সুমিান মািাত্ময।  
 
২) 
জিতীয় উপায়জট িপ্টচ্ছ আপনার জনপ্টির অতীপ্টত জেপ্টর যাওয়া, যতটা আপনার 
িজৃতপ্টত কুপ্টলায়। জেপ্টর যান পাাঁচ বছর আপ্টে, দশ বছর আপ্টে জকংবা তার আপ্টে 
পপ্টর সযপ্টকাপ্টনা সমপ্টয়। জেপ্টর যান আপনার জবপ্টয়র জদপ্টন, গ্রযািপু্টয়শপ্টনর জদপ্টন! 
অথবা সসই জদপ্টন সযজদন আল্লাি আপনাপ্টক ইসলাপ্টমর আপ্টলা সদজখপ্টয়প্টছন। অথবা 
ঘপু্টর আসুন আপনার প্রথম সন্তান িপ্টন্মর জদপ্টন, আপনার আনপ্টন্দর ও দুঃপ্টখর 
মিূুতেগুপ্টলাপ্টত। জকনু্ত অতীত জনপ্টয় আেপ্টসাস করপ্টবন না, িজৃতচারণ কপ্টর কখপ্টনা 
বলপ্টবন না, “ইশ! যজদ এমনটা িপ্টতা”, আল্লাি যা জকছু আপনার ভাপ্টেয জলপ্টখ 
সরপ্টখপ্টছন তা জনপ্টয় প্রে করপ্টবন না।  
 
 ৩) 
ততৃীয় উপায় িপ্টচ্ছ আপনার ভজবষযপ্টত চপ্টল যাওয়া, কেনার অসীম িেপ্টত 
জবচরণ কপ্টরই সদখনু না! ভাবনু আচ্ছা, কী িপ্টব যজদ আপজন আর কখপ্টনা সিল 
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সথপ্টক মকু্ত িপ্টত না পাপ্টরন? যজদ আোমীকালই মজুক্ত পান তািপ্টল কী িপ্টব? যজদ 
আপ্টরা জতন বছর সিপ্টল থাকপ্টত িয় তািপ্টল কীভাপ্টব কী করপ্টবন? ভজবষযপ্টতর 
ভাবনা আপনাপ্টক েজণপ্টকর িপ্টন্য িপ্টলও মজুক্তর স্বাদ সদপ্টব। 
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কল্পিার ডািা তমবি 

 
কাবিা তমঘ 

আল্লাি k পজবে কুরআপ্টন বপ্টলন,  
 

“েখন ইবিাহীি  বলল, “আিাি প্রশতপালক! আিাতক মদখান কী 
কতি আপশন িতৃতক জীবন দান কতিন”। শতশন বলতলন, “তুশি শক 
শবশ্বাি কি না (তে আশি তা কিতত পাশি)? মি উত্তি শদল, “অবিযই, 
ততব শুধ ুআিাি হৃদয়তক পশিতপৃ্ত কিাি জন্য…” [িূিা বাকািা, ২: 
২৬০]  

 
 আয়াপ্টতর বাজক অংপ্টশ বজণেত িপ্টয়প্টছ কী কপ্টর আল্লাি তা‘আলা ইবরািীমপ্টক  
একজট জনদশেন সদজখপ্টয় তার হৃদয়প্টক প্রশান্ত করপ্টলন। যজদও জতজন আপ্টে সথপ্টকই 
তাপ্টত জবোস করপ্টতন। আপজন সপ্টতযর উপর আপ্টছন এবং আল্লাি আপনার পপ্টে 
- এই বযাপাপ্টর জনপ্টিপ্টক আেস্ত করার িন্য কখপ্টনা কখপ্টনা আপনার ইচ্ছা িপ্টত 
পাপ্টর আল্লাির পে সথপ্টক সকাপ্টনা জনদশেন সদখার। যজদ আপজন কখপ্টনা এমন 
অনুভব কপ্টরন, তািপ্টল উয ুকপ্টর দুই রাক’আত সালাত পপ্টড় আল্লাির কাপ্টছ দুআ 
করুন আপনাপ্টক জনদশেন সদখাপ্টত। তারপর িানালা জদপ্টয় বাইপ্টরর আকাপ্টশর 
জদপ্টক তাকান। কারাবন্দী এক ভাই তার অজভজ্ঞতা বণেনা কপ্টরন এভাপ্টব:  
 
“আজম আল্লাির কাপ্টছ একজদন একজট জনদশেন সদখপ্টত চাইলাম। সসজদন আজম 
জনপ্টির ঈমাপ্টন জকছুটা দুবেলতা অনুভব করজছলাম। আজম িানালা জদপ্টয় আকাপ্টশর 
জদপ্টক তাকালাম। আজম আল্লাির সজৃির প্রশংসা করজছলাম, এমন সময় িঠাৎ এক 
খণ্ড জবশাল কাপ্টলা সমঘপ্টক কারাোপ্টরর জদপ্টক সধপ্টয় আসপ্টত সদখলাম। এজট জছল 
জবরাট ও সদখপ্টত ভয়ানক। ধীপ্টর ধীপ্টর সমঘটা এপ্টস কারাোর সছপ্টয় সেলল। যাই 
সিাক, এজট সযমন ধীপ্টর ধীপ্টর এপ্টসজছল আবার ধীপ্টর ধীপ্টর একটু পর চপ্টলও যায়। 
সমঘটার ছায়াও আপ্টস্ত আপ্টস্ত উধাও িপ্টয় যায়। আমার মপ্টন িপ্টলা, আল্লাি আমাপ্টক 
বলপ্টছন–সতামার অবস্থা যতই খারাপ সিাক না সকন, পজরজস্থজত যত ভয়ংকরই 
সিাক না সকন, এর সথপ্টক জনষৃ্কজত আপ্টছই। সসই কাপ্টলা সমঘ সযমন জচরতপ্টরর 
িন্য কারাোরজটপ্টক সছপ্টয় সেলপ্টত পাপ্টরজন, খারাপ সময়ও জচরস্থায়ী িয় না, 
প্রজতজট কপ্টির পপ্টরই স্বজস্ত আপ্টছ। আল্লাি কুরআপ্টন বপ্টলন, “জনিয়ই কপ্টির সাপ্টথ 
স্বজস্ত আপ্টছ। অবশযই কপ্টির সাপ্টথ স্বজস্ত আপ্টছ” [সরূা ইনজশরাি, ৯৪: ৫-৬]। 
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একজট কি দুপ্টটা স্বজস্তপ্টক পরাস্ত করপ্টত পাপ্টর না। রাত যতই লম্বা সিাক না সকন, 
এরপপ্টর একজট সভার আপ্টছ এবং রাপ্টতর অন্ধকারতম অংপ্টশর পরই সভার আপ্টস।  
 

ভাঙা পা  

ইবন ‘উমার  সথপ্টক বজণেত, রাসলূ  বপ্টলন, “িেলতুিি দু’আতক ভয় কি, 
কািণ তা আতলাি মচতয়ও দ্রুত গশততত আিিাতন মপৌঁতি”। (আল-িাজকম, 
সিীি)। অন্য এক বণেনায় আপ্টছ, “িেলতুিি দু’আতক ভয় কি, েশদও মি কাশিি 
হয়। কািণ তাি এবং আল্লাহি িাতঝ মকাতনা পদবা মনই”। (আিমাদ, সিীি)  
 
সিীি মসুজলম ও অন্যান্য িাদীস গ্রপ্টন্থ বজণেত একজট ঘটনা সথপ্টক আমরা িানপ্টত 
পাজর, এক মজিলা একবার সাঈদ ইবন যাজয়দ  সক চুজরর দাপ্টয় অজভযকু্ত 
করপ্টলা। সাঈদ ইবন যাজয়দ  জছপ্টলন িান্নাপ্টতর সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সািাজবর  
একিন। জবচাপ্টরর কাঠেড়ায় তাপ্টদর উপজস্থত করার পর সাঈদ  দুআ করপ্টলন, 
“সি আল্লাি! আপজন যজদ তাপ্টক জমথযাবাদী বপ্টল িাপ্টনন, তপ্টব তাপ্টক অন্ধ কপ্টর 
জদন এবং তার ঘরপ্টকই তার কবর বাজনপ্টয় জদন”। বণেনাকারী বপ্টলন, “পরবতেীপ্টত 
আজম সসই মজিলাপ্টক অন্ধ অবস্থায় সদপ্টখজছ, সস সদয়াল ধপ্টর িাাঁটপ্টতা ও বলপ্টতা, 
“সাঈপ্টদর দুআ আমাপ্টক গ্রাস কপ্টরপ্টছ”। একবার সস তার ঘপ্টরর উঠাপ্টন একজট 
কুয়ার পাশ জদপ্টয় যাওয়ার সময় তাপ্টত পপ্টড় যায়। েপ্টল তার ঘরই তার কবপ্টর 
পজরণত িয়।  
 
একবার লন্িপ্টনর এক কারাোপ্টর অন্যায়ভাপ্টব বন্দী এক মসুজলম ভাই তার সসপ্টল 
সালাত আদায় করজছপ্টলন। সসলটা জছল খবুই সছাট এবং তাপ্টক বন্ধ দরিা বরাবর 
এমনভাপ্টব জসিদাি করপ্টত িপ্টতা সয, সকউ দরিা খলুপ্টল তার সামপ্টন জসিদার 
স্থাপ্টন দরিা চপ্টল আসপ্টব। সসই ভাই খাওয়া দাওয়া সশপ্টষ থালাবাসন দরিার 
কাপ্টছ রাখপ্টলন যাপ্টত সালাপ্টত বযাঘাত না ঘজটপ্টয়ই কারারেী সসগুপ্টলা জনপ্টয় সযপ্টত 
পাপ্টর। তার সালাপ্টতর সময় এক অজতকায় কারারেী থালাবাসন জনপ্টয় সযপ্টত এল। 
সস ঐ ভাইপ্টক প্রাথেনারত অবস্থায় সদখল এবং ইচ্ছা কপ্টরই পপু্টরা দরিা 
এমনভাপ্টব খলুপ্টলা যাপ্টত কপ্টর থালাগুপ্টলা সসই ভাইপ্টয়র িায়নামাপ্টি জেপ্টয় পপ্টড়। 
উপরনু্ত সস তার বড় কাপ্টলা ইস্পাত সমাড়াপ্টনা বটু জনপ্টয় জসিদাপ্টির স্থান জেপ্টয় 
দাাঁড়াপ্টলা। সস ভাই সালাত আদায়রত অবস্থায় থাকা সপ্টিও রেীজট খবু রুঢ়ভাপ্টব 
থালাবাসনগুপ্টলা তার িাপ্টত তুপ্টল সদওয়ার িন্য তাজেদ জদপ্টত থাকল। সসই ভাই 
সালাি ভঙ্গ না কপ্টর সসই অবস্থাপ্টতই জসিদায় সেপ্টলন। প্রিরীজটর বপু্টটর সতায়াক্কা 
না কপ্টর বপু্টটর পাপ্টশ মাথা সরপ্টখই সসই জসিদায় ভাই দুআ করপ্টলন, “সি আল্লাি! 



বাবর আহমাে  প্রাচীর | 192 
 

তুজম িাপ্টনা এই দুব ৃেত্ত কীভাপ্টব আমার প্রজত অজবচার কপ্টরপ্টছ ও আমার সালাপ্টত 
বযাঘাত ঘজটপ্টয়প্টছ। সি আল্লাি! এর পা সভপ্টঙ্গ দাও!” সালাত সশপ্টষ সসই ভাই 
প্রিরীপ্টদর রুপ্টম জেপ্টয় সসই প্রিরীর বযাপাপ্টর অজভপ্টযাে করপ্টলন। জকনু্ত সসই প্রিরী 
জনপ্টির সদাষ সতা স্বীকার করলই না, উপ্টো সস কারাবন্দী ভাইপ্টক সদাষাপ্টরাপ 
কপ্টর চলল। ভাই বলপ্টলন, “আল্লাির কাপ্টছ েজরয়াদ করলাম। জতজনই সতামাপ্টক 
সদপ্টখ সনপ্টবন”। 
  
একথা বপ্টল সশষ করপ্টত না করপ্টতই একজট ভয়ানক দুঘেটনা ঘপ্টট। ইস্পাপ্টতর 
একজট কযাজবপ্টনট ঐ প্রিরীর জঠক পাপ্টয়র উপপ্টরই পপ্টড়। সস বাচ্চাপ্টদর মপ্টতা 
জচৎকার ও কান্নাকাজট শুরু কপ্টর সদয়। সব কারাবন্দী এপ্টস িপ্টড়া িপ্টয় জিপ্টজ্ঞস 
করপ্টত লােল কী িপ্টয়প্টছ। অন্য প্রিরীরা তার কাপ্টছ ছুপ্টট জেপ্টয় তাপ্টক সস্ট্রচাপ্টর 
শুইপ্টয় অযামু্বপ্টলপ্টন্স কপ্টর িাসপাতাপ্টল জনপ্টয় যায়। সবশ জকছু জদন পর সসই প্রিরী 
সুস্থ িপ্টয় কাপ্টি জেপ্টর আপ্টস। বলাই বাহুলয, সস আর কখপ্টনা কাপ্টরা সালাপ্টত 
বযাঘাত ঘটায়জন। সালাত সশষ িওয়া আর প্রিরীপ্টদর রুপ্টম যাওয়া- সস ভাইপ্টয়র 
দুআ কবলু িপ্টত এই দুইজট ঘটনার মাপ্টঝর খবু অে সময়ই সলপ্টেজছল।  
 

“মযলপু্টমর দুআপ্টক ভয় কর, সকননা জনিয়ই তা আপ্টলার সথপ্টক দ্রুত 
সবপ্টে আসমাপ্টন সপ াঁপ্টছ যায়”। (আল িাকীম, সিীি) 

  
সম্মাি ও ম বাোর পে 

একিন কজব বপ্টলন, “মিানুভবতা কী এক টুকপ্টরা সখিরু সয এক জনপ্টমপ্টষ সখপ্টয় 
সনপ্টব? প্রকৃতপপ্টে, কযাকটাসসম জতক্ততা আস্বাদন না কপ্টর সকউ মিানুভবতা 
অিেন করপ্টত পাপ্টর না”।  
 
ইমাম আশ-শাজে বপ্টলপ্টছন, “সকউ ততজদন েমতার অজধকারী িপ্টত পাপ্টর না, 
যতজদন না সস পরীজেত িয়”। 
 
সি কারাবন্দী, সভপ্টব সদখনু সতা, কী সথপ্টক আপজন বজঞ্চত? কারাোপ্টরর সদয়াল 
সভদ করপ্টত পারপ্টল আপজন সদখপ্টত সপপ্টতন আপজন খবু তুচ্ছ জকছু জিজনস সথপ্টক 
বজঞ্চত: খাবার পানীয়, জনদ্রা, সামাজিকতা, সকনাকাটা এই সতা! চারপাপ্টশর 
মানুষগুপ্টলা এসব জনপ্টয়ই বযস্ত, অথচ জবচার জদবপ্টস এগুপ্টলা সকাপ্টনাই কাপ্টি 
আসপ্টব না।  
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যাই সিাক, পানািার জকনু্ত আপজনও কপ্টরন, তপ্টব অন্যরা সয খাবার খায় তা নয়। 
আপজন যা খান, তা খাবার সস ভােয রািা-মিারািা ও তাপ্টদর পেুপ্টদর কপাপ্টলও 
সিাপ্টট না, সকননা আপজন সভাে কপ্টরন সম্মান আর মযোদার স্বাদ, যা সথপ্টক 
অন্যরা বজঞ্চত! স্বণে আর রুপার জবজনমপ্টয়ও এই মযোদা তারা লাভ করপ্টত পারপ্টব 
না। আপজনও ঘমুান। জকনু্ত আপজন ঘমুান শাজন্তপ্টত, সকননা আপজন সতা িাপ্টনন 
আপনার এ ঘপু্টমর প্রজতদান কারাোপ্টরর বাইপ্টরর কাপ্টরা রাত সিপ্টে সালাত আদায় 
সথপ্টকও সবজশ। সামাজিকতা আপজনও পালন কপ্টরন, তপ্টব তা আল্লাির 
সেপ্টরশতাপ্টদর সাপ্টথ, জযকর করার মাধযপ্টম। আর সসপ্টলর বাইপ্টর আপজন সদখা 
পান আল্লাির সসইসব বান্দার যারা জকনা আল্লাির আউজলয়া বা বনু্ধ, যাপ্টদরপ্টক 
বন্দী করা িপ্টয়প্টছ এিন্য সয তারা িীপ্টনর উপর অটল। সকনাকাটা সতা আপজনও 
কপ্টরন। আপজন জকপ্টন জনপ্টচ্ছন আল্লাির সদওয়া িান্নাত, জনপ্টির িীবন ও সম্পপ্টদর 
মপূ্টলয। আপজন িীবপ্টনর পাতাগুপ্টলা পজুড়প্টয় জদপ্টয় িান্নাপ্টতর পথপ্টক আপ্টলাজকত 
করপ্টছন। আল্লাি বপ্টলন,  
 

“শনশ্চয়ই আল্লাহ শবশ্বািীতদি জীবন ও িম্পদ রয় কতি শনতয়তিন 
জান্নাততি শবশনিতয়”। [িূিা আত-তাওবা, ৯: ১১১]  

 
একিন ‘আজলম বপ্টলন, “মিান সতা সস, সয আত্মমযোদা সমনু্নত রাখপ্টত ভয়প্টক 
িয় কপ্টর আর কিপ্টক কাাঁপ্টধ তুপ্টল সনয়।” দাম যাই সিাক, তা পজরপ্টশাধ করপ্টত 
তারা প্রস্তুত, এমনজক যজদ তা মতুৃয িয়, তবওু, সকননা মতুৃযর সপয়ালাপ্টত 
একবারই চুমকু জদপ্টত িপ্টব, জকনু্ত তাপ্টদর কথা আর কািগুপ্টলা প্রজতধ্বজনত িপ্টত 
থাকপ্টব বারংবার।  
 

গুরাবা 

নবী  বপ্টলন, “ইিলাি অপশিশচত অবিায় শুরু হতয়শিল এবং এশি অপশিশচত 
অবিায় শিতি োতব, মেভাতব তা শুরু হতয়শিল; অতএব, অপশিশচততি জন্য 
সুখবি”। [বখুাজর, মসুজলম]  
 
গুরাবা (অপজরজচত) এর একজট বযাখযা িপ্টলা এমন সয, তারাই গুরাবা যারা িীন 
পালপ্টনর কারপ্টণ জনপ্টিপ্টদর আপনিপ্টনর কাপ্টছ অপজরজচত িপ্টয় সেপ্টছ।  
 
একিন সািাজব  জছপ্টলন জযজন প্রায় তার সছাট সছপ্টলপ্টক জনপ্টয় নবী  এর 
মিজলপ্টস আসপ্টতন। একবার টানা জকছুজদন সসই সািাজবপ্টক  সদখপ্টত না সপপ্টয় 
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নবী  খবর জনপ্টয় িানপ্টত পারপ্টলন সয সসই সািাজবর  সছাট সছপ্টলজট মারা 
সেপ্টছ। তাই নবী  তাপ্টক সদখপ্টত সেপ্টলন ও জিপ্টজ্ঞস করপ্টলন, “তুজম সকানজট 
পছন্দ কর? আিীবন সতামার পপু্টের সাপ্টথ কাটাপ্টব, আর সস িীজবত থাকা 
অবস্থাপ্টতই সতামার মতুৃয সিাক নাজক তুজম শধযে ধরপ্টব এবং সদখপ্টত চাও জবচার 
জদবপ্টস িান্নাপ্টতর প্রজতজট দরিায় সতামার সছপ্টল সতামার আপ্টেই সপ াঁপ্টছ সেপ্টছ ও 
সতামার িন্য তা খপু্টল সরপ্টখপ্টছ? সসই সািাজব জিতীয়জট সবপ্টছ জনপ্টলন। নবী  
বলপ্টলন, “তপ্টব সতামার িন্য তাই িপ্টব”। অন্য সািাবােণ  জিপ্টজ্ঞস করপ্টলন, 
“এটা জক শুধ ু এই বযজক্তর িন্য নাজক আমাপ্টদর িন্যও প্রপ্টযািয?” নবী  
বলপ্টলন, “সতামাপ্টদর সবার িন্যও”।  
 
এজট এমন এক সািাজবর  কাজিনী জযজন তার বালক পপু্টের সঙ্গ িাজরপ্টয়জছপ্টলন 
মতুৃযর মাধযপ্টম। এরপরও জতজন শধযেশীল জছপ্টলন। তািপ্টল সসই বযজক্তর পজরণজত 
কী িপ্টব সয জকনা তার িীন পালন করপ্টত জেপ্টয় জপতামাতা, স্ত্রী, ভাইপ্টবান, সন্তান 
ও পজরবাপ্টরর সঙ্গ িাজরপ্টয়প্টছ? যজদও এই িাদীপ্টস কারাবন্দীপ্টদর কথা সনই, 
তারপরও আল্লাির কাপ্টছ দু‘আ করপ্টত সদাষ সনই সয, জক্বয়ামপ্টতর জদন সযন 
আপনার একই সস ভােয িয়, আপজন তাজকপ্টয় সদখপ্টবন আপনার পজরবাপ্টরর 
মানুষগুপ্টলা িান্নাপ্টতর দরিা খপু্টল দাাঁজড়প্টয় আপ্টছ, আপনার িন্য!  
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জীবি তেবে তকিা 

 
আল্লাি কুরআপ্টন বপ্টলন,  
 

“শনশ্চয়ই আল্লাহ শবশ্বািীতদি জীবন ও িম্পদ রয় কতি শনতয়তিন 
জান্নাততি শবশনিতয়” [িূিা আত-তাওবাহ, ৯: ১১১] 

 
একিন সলাক যজদ একজট কাপড় অন্য একিপ্টনর কাপ্টছ পারস্পজরক সম্মজতপ্টত 
জনধোজরত মপূ্টলয জবজি কপ্টর সদয়, তখন সিতার কাপ্টছ কাপড় সপ াঁপ্টছ সদয়া মাে 
সসই সলনপ্টদন সম্পন্ন িপ্টয় যায়। যজদ উভয় পেই এ শপ্টতে সম্মত িয় সয সিতা 
কাপপ্টড়র মলূয পপ্টর জনধোজরত সকাপ্টনা সমপ্টয় পজরপ্টশাধ করপ্টব, তাপ্টতও কাপড়জট 
জবজি িপ্টয় সেপ্টছ বপ্টলই ধপ্টর সনওয়া িপ্টব। জবিয় সম্পন্ন িপ্টয় যাওয়ার পর তখন 
জবপ্টিতার জক আর পপ্টণযর বযবিাপ্টরর উপর শতোপ্টরাপ করার সকাপ্টনা অজধকার 
থাপ্টক? উদািরণস্বরূপ, সস জক বলপ্টত পাপ্টর সয কাপড়জট শুিবাপ্টর পরা যাপ্টব না? 
অথবা ঘমুপু্টত যাওয়ার সময় এজট পরা যাপ্টবনা? অবশযই না। সলনপ্টদন সম্পন্ন িপ্টয় 
সেপ্টছ এখন সিতা সযভাপ্টব ইচ্ছা তা বযবিার করপ্টত পাপ্টর। জতজন যজদ চান জতজন 
তা রাখপ্টত পাপ্টরন, পরপ্টত পাপ্টরন, ছুাঁপ্টড় মারপ্টত পাপ্টরন, জবজি করপ্টত পাপ্টরন, 
কাউপ্টক জদপ্টয়ও জদপ্টত পাপ্টরন। এটা এখন তাাঁরই সম্পজত্ত, জতজন যা খজুশ করপ্টত 
পাপ্টরন।  
 
সি বন্দী! আল্লাি জক আপনার আত্মা আপনার সম্মজতপ্টত আপ্টেই জকপ্টন সননজন? 
তপ্টব সকন আপজন এখন সিতার উপর শতোপ্টরাপ করপ্টত চাইপ্টছন? আল্লাি 
আপনার আত্মা জনপ্টয় যা খজুশ করার অজধকার রাপ্টখন, তপ্টব সকন আপজন বলপ্টছন 
কারাোর নয়, আজম সতা তজড়ঘজড় কপ্টর িান্নাত সচপ্টয়জছলাম? এ কথা আপনার 
মপু্টখ মানায় না, সকননা জতজন সতা আপনার আত্মা জকপ্টনই জনপ্টয়প্টছন! কী-ই বা িপ্টব 
যজদ আপনাপ্টক িান্নাপ্টত সপ্ররপ্টণর পপূ্টবে জতজন জকছুজদন বন্দী কপ্টর রাপ্টখন?  
 
জতজন সতা আপনাপ্টক জনপ্টয় যা খজুশ করার েমতা রাপ্টখন, সকননা িান্নাপ্টতর 
জবজনমপ্টয় জতজন আপনার িান মাল জকপ্টন জনপ্টয়প্টছন ইজতপপূ্টবেই। আর আপজনই সতা 
প্রজতজদন অন্তত সপ্টতরবার কপ্টর এই দুআ কপ্টরপ্টছন, “আমাপ্টদর সরল পপ্টথ 
পজরচাজলত করুন, তাপ্টদর পপ্টথ যাপ্টদর আপজন অনুগ্রি কপ্টরপ্টছন...( নবীেণ, 
শিীদেণ, সতযবাদীেণ ও সৎেণ), আপজনই সতা আল্লাির কাপ্টছ সচপ্টয়প্টছন সযন 
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জতজন আপনাপ্টক নবীেণ ও উপ্টল্লজখত জতন দপ্টলর পপ্টথ পজরচাজলত কপ্টরন। তপ্টব 
সকন আি আপজন অজভপ্টযাে করপ্টছন যখন আল্লাি আপনার দুআ কবলু কপ্টরপ্টছন 
ও আপনাপ্টক সরল পথ সদজখপ্টয়প্টছন? যজদ আপজন বাস্তজবকই আপনার আত্মা 
আল্লাহ র তপ্টর জবজলপ্টয় সদন তপ্টব জনজিত থাকুন, সয আল্লাি তাাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করপ্টবন না এবং আপনার কপ্টির জবজনময় জদপ্টতও বযথে িপ্টবন না।  
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হাতরবে  াওো উট 

 
আল্লাি কুরআপ্টন বপ্টলন,  
 

“িশুিন মলাকতদি জন্য এখনও শক িিয় আতিশন মে, মি আল্লাহি 
স্মিণ এবং মে িতয অবতীণব হতয়তি তাঁি িম্মতুখ অবনত হতব? এবং 
পতূবব োতদিতক শকতাব মদয়া হতয়শিল তাতদি িততা মেন তািা না হয়, 
বহুকাল অশতরান্ত হতয় মগতল োতদি হৃদয় কশিন হতয় পতড়শিল। 
তাতদি অশধকাংিই িাতিক।” [িূিা হাদীদ, ৫৭: ১৬]  

  
আরপ্টবর এক সবদুঈন বযজক্ত মরুভূজমপ্টত সেপ্টরর জসদ্ধান্ত জনল। যাো শুরুর 
জকছুজদন আপ্টে সথপ্টক সস তার উটপ্টক ভাপ্টলা মপ্টতা পাজন ও খাবার জদপ্টয় উটজটপ্টক 
যাোর িন্য প্রস্তুত করজছপ্টলা। এরপর সস জনি িাপ্টত উপ্টটর জপপ্টঠ মালামাল 
চাজপপ্টয় একজদন যাো আরম্ভ করল। উটজট সসই িন্ম সথপ্টকই সবদুঈন সলাকজটরই 
জছল এবং কখপ্টনা সকাপ্টনা ঝাপ্টমলা কপ্টরজন।  
 
যাোর জকছুজদন পর সসই সবদুঈন মরুভুজমর মাপ্টঝ এক অদু্ভত বালরু পািাড় 
আজবষ্কার করপ্টলা। পািাড়টা জছল অধে-চন্দ্রাকৃজতর। পািাপ্টড়র পাপ্টয়র কাপ্টছ ছায়া। 
মরুভূজমর বপু্টক এই দুলেভ ছায়া খুাঁপ্টি সপপ্টয়ই সস জসদ্ধান্ত জনল এখাপ্টন বপ্টস 
জকছুেণ জিজরপ্টয় সনওয়া যাক। সস উট সথপ্টক সনপ্টম উটজটপ্টক বজসপ্টয় এর পাগুপ্টলা 
সবাঁপ্টধ জদল, সযন এজট সকাথাও চপ্টল সযপ্টত না পাপ্টর। এরপর শাজন্তর এক ঘমু জদল। 
জকনু্ত অেেণ পর ঘমু সথপ্টক উপ্টঠই সস িতবাক। প্রচণ্ড জবিয় ও আতপ্টঙ্কর সাপ্টথ 
আজবষ্কার করপ্টলা, তার উটজট সযখাপ্টন থাকার কথা সসখাপ্টন সনই। তড়াক কপ্টর 
লাে জদপ্টয় উঠপ্টলা সস! এরপর পােপ্টলর মপ্টতা এজদক-ওজদক ছুপ্টটাছুজট কপ্টর উটজট 
খুাঁিপ্টত লােপ্টলা। উটটা সয শুধ ু তার সেপ্টরর দরকাজর জিজনসগুপ্টলা বপ্টয় 
সবড়াজচ্ছপ্টলা তা নয়; বরং সলাকজটর সবাঁপ্টচ থাকার সব সম্বল তখন ঐ উপ্টটর জপপ্টঠ 
বাাঁধা। উপ্টটর সাপ্টথ সাপ্টথ সবদুঈপ্টনর খাওয়া-দাওয়া আর পানীয় ও অিানায় 
িাজরপ্টয় সেল। এভাপ্টবই কপ্টয়ক ঘণ্টা সপজরপ্টয় সেল। সবদুঈন বযজক্তজট তখন আপ্টরা 
মজরয়া িপ্টয় খুাঁিপ্টছ। সস সটর সপল তার শরীর েুধায় সভপ্টে পড়প্টছ, প্রজতজট 
রক্তজবন্দু তষৃ্ণায় কাতর! জকনু্ত চাজরজদপ্টক সিপ্টক সিপ্টকও সস উটজটর সকাপ্টনা 
সাড়াশব্দ সপল না। সবখাপ্টন খুাঁপ্টি সদখপ্টলা, জকনু্ত উপ্টটর সকাপ্টনা জচি সনই সতা 
সনই। আপ্টরা কপ্টয়ক ঘণ্টা পর তার অবস্থা সশাচনীয় আকার ধারণ করপ্টলা। 
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িতাশায় মাথায় িাত জদপ্টয় সস সসখাপ্টনই বপ্টস পড়প্টলা, বঝুপ্টলা সবাঁপ্টচ থাকার আর 
সকাপ্টনা আশা সনই। িীবপ্টনর সশষ জনঃোস তযাে করা এখন শুধ ু জকছু সমপ্টয়র 
বযাপার। সস সটর পাজচ্ছল তার িান সবজরপ্টয় যাপ্টচ্ছ। িীবপ্টনর সমস্ত আশা সছপ্টড়ই 
জদল সস! জকনু্ত ভাবপ্টলা, মরপ্টত যখন িপ্টব, তখন ছায়ার জনপ্টচ মতুৃয িপ্টল খারাপ িয় 
না। বহু কপ্টি প্রায় েজড়প্টয় েজড়প্টয় সস সসই ছায়ায় জনপ্টচ সপ াঁছুপ্টলা সযখাপ্টন সস 
প্রথমবার ঘজুমপ্টয় পপ্টড়জছল এবং সসখাপ্টন সপাাঁপ্টছই জ্ঞান িারাপ্টলা।  
 
একটু পর তার হুাঁশ জেরপ্টলা। সস সিপ্টে উপ্টঠ সদখপ্টলা তার উটজট জঠক তার সামপ্টন 
দাাঁড়াপ্টনা! আনপ্টন্দর আজতশপ্টযয কাণ্ডজ্ঞান িাজরপ্টয় সস জচৎকার কপ্টর বপ্টল উঠপ্টলা, 
“সি আল্লাি! আজম সতামার রব আর তুজম আমার বান্দা!”  
 
সিীি মসুজলপ্টম বজণেত একজট িাদীপ্টস রাসলূলু্লাি  বপ্টলন, “আল্লাহ তািঁ বািাি 
তাওবাতত ঐ মলাতকি মচতয়ও মবশি খশুি হন মে িরুভূশিতত উি হাশিতয় 
মিতলশিল এবং তা খুতঁজ মপতয় আনতিি আশতিতেয শচৎকাি কতি বতল ওতি, 
“মহ আল্লাহ! আশি মতািাি িব আি তুশি আিাি বািা!” 
 
সি কারাবন্দী! আপজন সকন কারাোপ্টর? পজরচয় জবভ্রাট? ষড়যন্ত্র? শক্ত প্রমাপ্টণর 
অভাব? জমথযা অজভপ্টযাে? ভুল সমপ্টয় ভুল িায়োয় থাকা? অন্য কাপ্টরা সদাপ্টষ? 
িপ্টত পাপ্টর আপনার বন্দীপ্টত্বর সপছপ্টনর কারণজট সািাপ্টনা, জকনু্ত জনপ্টিপ্টক সৎভাপ্টব 
জিপ্টজ্ঞস করুন, “আজম জক আমার প্রজতপালপ্টকর জবরুপ্টদ্ধ জেপ্টয় পাপ ও অপরাধ 
করা সথপ্টক জনষ্পাপ?” যখন আপজন অেীল বাকয উচ্চারণ কপ্টরজছপ্টলন, তখন জক 
সসটা অপ্টন্যর সদাষ জছল? যখন আপজন সকান অেীল দশৃয উপপ্টভাে করজছপ্টলন, 
সসটা জক সকাপ্টনা পজরচয় জবভ্রাপ্টটর মামলা জছল নাজক সসটা আসপ্টল আপজনই 
জছপ্টলন? যখন আপজন ইচ্ছাকৃতভাপ্টব িারাম জকছু সভাে করজছপ্টলন বা পান 
কপ্টরজছপ্টলন, তখন জক সকউ ষড়যন্ত্র কপ্টর আপনাপ্টক োাঁজসপ্টয়জছল? তপ্টব সকন 
আপজন জমথযা অপবাপ্টদর অজভপ্টযাে কপ্টরন যখন আপজন িািারটা অপরাপ্টধ সদাষী, 
সযগুপ্টলার কথা এসব অজভপ্টযােকারীরা িাপ্টনও না? আপজন জক বঝুপ্টত পাপ্টরন জন 
সয, আল্লাি তা‘আলাই তাাঁর অসীম দয়ায় আপনাপ্টক বন্দীপ্টত্বর এই পরীোয় এপ্টন 
িাজির কপ্টরপ্টছন সযন আপজন তাওবাি কপ্টর হৃদয়প্টক ধপু্টয় মপু্টছ জনপ্টত পাপ্টরন সসই 
সব অপরাধ সথপ্টক সযগুপ্টলাপ্টত আপজন জনঃসপ্টন্দপ্টি সদাষী…। 
 
িয়প্টতা আপজন সকাপ্টনা অসতকে মিূুপ্টতে পাপ কপ্টরপ্টছন, িয়প্টতা আপজন লজজ্জত, 
িয়প্টতা আপনার ইচ্ছা করপ্টছ মাজটর সাপ্টথ জমপ্টশ সযপ্টত, িয়প্টতা আপজন সসই উট 
িারাপ্টনা সলাকজটর মপ্টতা িতাশ! সকাপ্টনা বযাপার নয়। আল্লাির জদপ্টক জেপ্টর আসুন, 



বাবর আহমাে  প্রাচীর | 199 
 

আল্লাির কাপ্টছ তাওবাি করুন, আপনার অন্তরটা খপু্টল ধরুন, সচাপ্টখর পাজনপ্টক 
সছপ্টড় জদন। আপজন তাপ্টক আপনার সামপ্টনই পাপ্টবন, আর আপজন সদখপ্টবন সয 
আল্লাি তা‘আলা আপনার তাওবায় সসই বযজক্তর সচপ্টয়ও সবজশ সনু্তি সয 
মরুভূজমপ্টত তার উট খুাঁপ্টি সপপ্টয়জছল।  
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ঈমািরত্ন 

 
আল্লাি কুরআপ্টন বপ্টলন:  
 

“মহ আিাি পতু্র, মতািাি স্বতেি বতৃ্তান্ত মতািাি ভাইতদি শনকি বণবনা 
মকাতিা না, কিতল তািা মতািাি শবরুতদ্ধ েড়েন্ত্র কিতব, িয়তান মতা 
িানুতেি প্রকািয িত্রু।” [িূিা ইউসুি, ১২: ৫] 

 
যজদ সকউ আপনাপ্টক আপনার িীবপ্টনর সবপ্টচপ্টয় মলূযবান সম্পপ্টদর নাম জলখপ্টত 
বপ্টল, আপজন জক জলখপ্টবন? আপনার শরীর? োজড়? পজরবার? েিনা? বাজড়? 
চুল? আপনার চাকজর? অথেজবত্ত? জকংবা আপনার কাপড়প্টচাপড়? িয়প্টতা এ 
ধরপ্টনর জকছুই। তপ্টব রূঢ় বাস্তবতা িপ্টলা এর সকাপ্টনাজটই আপনার আজখরাপ্টত 
কাপ্টি আসপ্টব না। আর চাইপ্টলও আপজন এগুপ্টলা কবপ্টর জনপ্টয় সযপ্টত পারপ্টবন না। 
তপ্টব প্রপ্টতযক মানুপ্টষর কাপ্টছ এমন একজট জবপ্টশষ সম্পদ আপ্টছ, যা পজৃথবীর 
িীবপ্টন, কবপ্টরর অন্ধকাপ্টর আর পরকাপ্টল শুধ ু সয কাপ্টি আসপ্টব তা নয়, বরং 
ওিপ্টনর পাল্লায় এর ভার বাজক সব সম্পদপ্টক ছাজড়প্টয় যাপ্টব। সস সম্পদজট িপ্টলা 
ঈমান।  
 
ঈমান কী – এ প্রপ্টের িবাপ্টব বলপ্টত িপ্টব, মসূা  এর দু’আপ্টত যখন আল্লাি 
তা‘আলা সােরপ্টক দু’ভাে কপ্টর জদপ্টয় তাাঁর উম্মাতপ্টক রো কপ্টরন, তখন মসূার 

 অন্তপ্টর যা জছল তা িপ্টচ্ছ ঈমান। িালতুপ্টক কতল করার সমপ্টয় দাউপ্টদর  
অন্তপ্টর যা জছল সসজট িপ্টলা ঈমান। ঈসা  যখন আল্লাির কাপ্টছ আকাশ সথপ্টক 
সটজবল ভজতে খাবার পাঠাপ্টনার দু’আ কপ্টরজছপ্টলন, যা সথপ্টক িািাপ্টরা সলাক দু’সবলা 
সপটপপু্টর আিার করপ্টব, সসই মিূুপ্টতে উনার হৃদপ্টয় যা জছল তা িপ্টচ্ছ ঈমান। আর 
ঈমান িপ্টলা যা রাসলূলু্লাি  আয়ি কপ্টরজছপ্টলন, যার কারপ্টণ জতজন ও তাাঁর 
সািাজবরা  িপ্টত সপপ্টরজছপ্টলন পপু্টরা জবপ্টের সনতা।  
 
আপজন আপনার জপ্রয় বস্তুজটপ্টক চুজর-িাকাজত বা েয়েজতর িাত সথপ্টক কীভাপ্টব 
জনরাপপ্টদ রাপ্টখন? যারা আপনার সথপ্টক আপনার সম্পদ জছজনপ্টয় জনপ্টত চায়, 
তাপ্টদর সথপ্টক এপ্টক জকভাপ্টব রো কপ্টরন? জনজিত বলা যায় সয আপজন আপনার 
মিামলূযবান জিজনসজট বাাঁচাপ্টত দরকার িপ্টল িান লাজেপ্টয় সদপ্টবন। জকনু্ত িীবপ্টনর 
সবপ্টচপ্টয় অমলূয সম্পদ ঈমানপ্টক রো করপ্টত আপনার প্রপ্টচিা কতখাজন?  
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যজদ আপনার ঈমান এক জবশাল িীরার খণ্ড িপ্টতা, যার মলূয অসামান্য! আপজন 
কীভাপ্টব এপ্টক সচার-িাকাত আর শত্রুর নির সথপ্টক বাাঁচাপ্টতন? সভপ্টব সদখনু বড় 
বড় সকাম্পাজন জকংবা িাদুঘরগুপ্টলাই বা জকভাপ্টব তাপ্টদর অমলূয রপ্টের সদখাপ্টশানা 
কপ্টর। তারা িয়প্টতা সসজট সপপ্টল বাপ্টের মাপ্টঝ তালা সমপ্টর সরপ্টখ জদত। এরপর 
সসই তালাবদ্ধ বােপ্টক সকাপ্টনা জনরাপদ ধাতব কম্পাটেপ্টমপ্টন্ট রাখা িপ্টতা, সযখাপ্টন 
থাকপ্টব অতযাধজুনক সব জিভাইস। এরপর কম্পাটেপ্টমন্টজট রাখা িপ্টব অজগ্ন-
জনপ্টরাধক সকাপ্টনা জসন্দুপ্টক, সসখাপ্টনও থাকপ্টব একাজধক জনতযনতুন সমকাজনিম। 
এর বাইপ্টর থাকপ্টব অদশৃয সলিার-বীম, সাবেেজণক কযাপ্টমরার নিরদাজর। কার 
সাজধয আপ্টছ এত জকছু পাজড় জদপ্টয় িীরার কাপ্টছ সপ াঁছাপ্টনার!  
 
এবাপ্টর আপনার ঈমানপ্টক সসই একই স্থাপ্টন কেনা করুন সতা! ধাতব বােজট 
িপ্টলা আপনার সালাত, ওয ুিপ্টলা সস বাপ্টের তালা। বােজট জঘপ্টর আপ্টছ সলািার 
কম্পাটেপ্টমন্ট, অজগ্ন-জনপ্টরাধক সসইে, জলভার সমকাজনিম ইতযাজদ ইতযাজদ। জচন্তা 
করুন, এগুপ্টলা সযন এপ্টক এপ্টক আপনার ওপর আল্লাির আপ্টদশ-জনপ্টষধ, আপনার 
েরয ইবাদত, আপনার কি কপ্টর সমপ্টন চলা রাসলূলু্লাি  এর এক একজট 
সুন্নাি- আপনার করা জযজকর, জদনভর দু’আ, আপনার নেল ইবাদত, তািাজ্জদু 
সালাি, সাদাক্বাি ইতযাজদ।  
 
এর ওপর আপ্টছ অযালামে জসপ্টস্টম, তা সযন আপনার কািগুপ্টলা ধপ্টর রাখার 
বযাপাপ্টর সতকে করপ্টছ। এমজন কপ্টর জনরাপত্তার যপ্টতাগুপ্টলা স্তর সসই বােপ্টক জঘপ্টর 
সরপ্টখপ্টছ, সসগুপ্টলা জদপ্টয় আরও ভাপ্টলা জকছু কাি, আপ্টরা ভাপ্টলা সকাপ্টনা ইবাদপ্টতর 
কথা সবাঝাপ্টনা িপ্টচ্ছ, মাপ্টন এবং পজরমাপ্টণ। এই সনক আমল আর ইবাদতগুপ্টলাই 
আপনার ঈমানপ্টক রো করপ্টব।  
 
শয়তান আপনার সবপ্টচপ্টয় বড় শত্রু। প্রজতজট জদন, প্রজতজট মিূুপ্টতে সস এই সচিাই 
কপ্টর চপ্টলপ্টছ সয কীভাপ্টব আপনার ঈমানপ্টক ধ্বংস কপ্টর সদপ্টব। কীভাপ্টব আপনার 
ঈমানপ্টক উপপ্টড় সেলপ্টব। জকনু্ত সস একজট জিজনস িাপ্টন - সস িাপ্টন একলাপ্টে 
আপনার িীরার মপ্টতা দঢ়ৃ ঈমাপ্টনর ধাপ্টর কাপ্টছ আসা সম্ভব নয়। তাপ্টক 
অপ্টনকগুপ্টলা শজক্তশালী স্তর সভদ কপ্টর এই অমলূয ঈমানরপ্টের কাপ্টছ সপ াঁছুপ্টত 
িপ্টব। তাই সস ওাঁৎ সপপ্টত থাপ্টক কখন আপজন আপনার জনরাপত্তা বলপ্টয় একটুখাজন 
জেল সদপ্টবন। আপনার একজট সনক আমল ছুপ্টট যাওয়ার অথে আপনার জনরাপত্তার 
বলয়জট একটু কপ্টর খপ্টস পড়া। আপনার িারা একজট িারাম কাি ঘটার অথে ঈমান 
জবনপ্টির জদপ্টক শয়তাপ্টনর এক ধাপ এজেপ্টয় আসা। আপনার গুনাির আকার ও 
মাো জনধোরণ করপ্টব শয়তান কপ্টতা সবজশ তার লপ্টেযর জদপ্টক এপ্টোপ্টত সেল।  
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আপনার ঈমানপ্টক সুরো সদওয়ার িন্য আপজন যত সবজশ সংখযক স্তর শতজর 
করপ্টবন এবং সসগুপ্টলা যত সবজশ মিবতু িপ্টব, শয়তাপ্টনর িারা সসগুপ্টলা সভপ্টে 
আপনার ঈমান-ভপ্টঙ্গর জদপ্টক সপ াঁছুপ্টনা িপ্টব ততটাই কজঠন। আপজন যজদ আপনার 
সালাপ্টত েজত িপ্টত সদন, যজদ এমন িয় সয, আপজন পাাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় 
করপ্টছন না, সদরী কপ্টর সালাি আদায় করপ্টছন জকংবা তাড়াহুপ্টড়া কপ্টর পড়প্টছন, 
তািপ্টল বঝুপ্টত িপ্টব এজট ভয়ানক জবপপ্টদর আভাস। ঈমান সথপ্টক কুেপ্টর পা 
সদওয়ার এপ্টকবাপ্টর সশষ জবন্দুপ্টত িয়প্টতা সপ াঁপ্টছ সেপ্টছন আপজন। ঈমান আপনার 
সবপ্টচপ্টয় দাজম সম্পদ। সকাপ্টনা মানুষ, জ্বীন বা সকাপ্টনা শজক্তর সাধয সনই সয, সস 
আপনার সম্মজত ছাড়া আপনার সালাতপ্টক জছজনপ্টয় সনপ্টব। এই পজৃথবীর েমতাধর 
সলাপ্টকরা িয়প্টতা আপনার সথপ্টক আপনার স্বাধীনতা, আপনার অথেকজড়, পজরবার, 
সম্পদ, ঘরবাজড় বা আপনার শরীপ্টরর জকছু অঙ্গ-প্রতযঙ্গাঁপ্টক সকপ্টড় জনপ্টত পারপ্টব, 
জকনু্ত আপনার ঈমানপ্টক সকপ্টড় সনওয়ার শজক্ত কাপ্টরা সনই।  
 

ঈমািবক গবি িুিুি।  

ঈমান েপ্টড় তুলনু, এপ্টক শজক্তশালী করুন, সমদৃ্ধ করুন এবং একবার এপ্টক েপ্টড় 
সতালার পর সযপ্টে এর রেণাপ্টবেণ করুন। প্রজতজট জনরাপত্তা কাযেিপ্টমর 
রেণাপ্টবেণ দরকার। আপজন যজদ সকাপ্টনা জনরাপত্তা বলয়প্টক সজঠকভাপ্টব 
সদখাপ্টশানা কপ্টর রাখপ্টত না পাপ্টরন, তািপ্টল শয়তাপ্টনর সামপ্টন এপ্টক খপু্টল সদওয়া 
িপ্টলা। আর তখন সস যজদ আপনার ঈমানপ্টক সকপ্টড় জনপ্টত সেল িপ্টয় যায়, তাপ্টক 
সদাষ জদপ্টবন না। সদাষ জদন জনপ্টিপ্টক।  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

শাইখুি ইসিাম ইমাম ইবি 

িাইতমেযাহ t 
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শাইখুি ইসিাম ইমাম ইবি িাইতমেযাহ t  

 
জকছু মানুষপ্টক পজরচয় কজরপ্টয় সদওয়ার িন্য তার নাম-পজরচয়-সপশাই যপ্টথি নয়, 
বরং তারা সবাঁপ্টচ আপ্টছন তাপ্টদর অসামান্য কাি, তযাে এবং প্রজ্ঞার কারপ্টণ, 
ইসলাপ্টমর ইজতিাপ্টস এমনই এক অসাধারণ বযজক্তত্ব িপ্টলন শাইখলু ইসলাম তাজক্ব 
আদ-দীন আিমাদ ইবন তাইজময়যাি t । জতজন জছপ্টলন একাধাপ্টর একিন 
আপ্টলম, একিন মিুতাজিদ এবং একিন মিুাজিদ। তাাঁর অসামান্য জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞার সাপ্টথ যকু্ত িপ্টয়জছল তাাঁর জনভেীকতা আর সতয বলার সািস; আর এটাই 
তাাঁপ্টক অন্য সকপ্টলর সথপ্টক আলাদা কপ্টর সদয়। জতজন একাধাপ্টর শত্রুর জবরুপ্টদ্ধ 
জিিাপ্টদ সনততৃ্ব জদপ্টয়প্টছন, ভ্রান্ত আক্বীদা-জবোপ্টসর জবরুপ্টদ্ধ বজুদ্ধবজৃত্তক লড়াইপ্টয় 
জলপ্ত িপ্টয়প্টছন এবং সৎ কাপ্টি আপ্টদশ ও অসৎ কাপ্টি জনপ্টষপ্টধর গুরুদাজয়ত্ব পালন 
কপ্টরপ্টছন। আিপ্টযের জবষয় এসপ্টবর সকাপ্টনাজটই তাাঁপ্টক তাাঁর ‘ইলপ্টমর চচো সথপ্টক 
জবরত রাখপ্টত পাপ্টরজন, আর তাই জতজন এই উম্মািপ্টক উপিার জদপ্টয়প্টছন শতাজধক 
মলূযবান জকতাব, যার িারা আপ্টিা উম্মাি উপকৃত িপ্টচ্ছ। জতজন িপ্টত সপপ্টরজছপ্টলন 
মসুজলমপ্টদর হৃদপ্টয়র খবু কাপ্টছর একিন।  
 
জকনু্ত দুঃখিনক ইজতিাস এই, উম্মাির অটল আস্থা সদপ্টখ ও ভাপ্টলাবাসা সদপ্টখ 
ঈষোজন্বত িপ্টয় অন্যান্য আপ্টলম অন্ধ সোাঁড়াজম ও জিপ্টদর বপ্টশ তার জবরুপ্টদ্ধ ষড়যন্ত্র 
কপ্টরন। যার পজরণাম স্বরূপ তাপ্টক জমশপ্টরর কারাোপ্টর অবরুদ্ধ িপ্টত িয়। এই 
বইপ্টত সংযকু্ত জচজঠগুপ্টলা তার জমশপ্টরর কারাোপ্টর থাকাকালীন সমপ্টয় সলখা জচজঠ। 
কারাোপ্টরর রুদ্ধতা ও জনঃসঙ্গতাপ্টক পাশ কাজটপ্টয় জতজন তাাঁর মাপ্টয়র কাপ্টছ, 
ভাইপ্টদর কাপ্টছ ও সঙ্গীপ্টদর কাপ্টছ জচজঠ জলপ্টখপ্টছন। তাাঁর চজরপ্টের বযজক্তেত জকছু 
জদক এ জচজঠগুপ্টলাপ্টত েুপ্টট উপ্টঠপ্টছ। েমাশীলতা, কতেবযপরায়ণতা, মাপ্টয়র প্রজত 
ভাপ্টলাবাসা ইতযাজদ যা একিন মসুজলপ্টমর শবজশিয িওয়া উজচত, সসগুপ্টলাই তাাঁর 
মাপ্টঝ পজরলজেত িয়।  
 
কারাোপ্টর সথপ্টকও উজন কুরআন পড়প্টতন, তােসীর রচনা করপ্টতন এবং 
সলখাপ্টলজখর কািও অবযািত রাপ্টখন। েপ্টল একসময় তাপ্টক কলম ও খাতা 
সদওয়া বন্ধ কপ্টর সদওয়া িয়। তপ্টব সুপ্টযাে সকপ্টড় জনপ্টয় কখপ্টনাই ইবন 
তায়জময়যাির t মপ্টতা মানুষপ্টদর থামাপ্টনা যায়জন। উম্মাির মাপ্টঝ জতজন সয আপ্টলা 
জ্বাজলপ্টয় সেপ্টছন, তা আপ্টিা সকল বাধা অজতিম কপ্টর আপন দীজপ্তপ্টত ছজড়প্টয় 
চপ্টলপ্টছ। 



শাইখুি ইসিাম ইমাম ইবি িাইতমেযাহ  প্রাচীর | 205 
 

 

পত্র ০১: মাবের কাবি ইবি িাইতমেযাহর t তচতঠ 

 
(এই জচজঠপ্টত জতজন জমশপ্টর অবস্থান করার িন্য মাপ্টয়র কাপ্টছ েমা প্রাথেনা কপ্টরন। 
িীপ্টনর স্বাপ্টথে তাাঁপ্টক তাাঁর মাপ্টয়র কাছ সথপ্টক দূপ্টর থাকার কারপ্টণ তাাঁর অন্তপ্টরর 
বযাকুলতা এই জচজঠপ্টত প্রকাশ সপপ্টয়প্টছ)  
 
জবসজমল্লাজির রিমাজনর রািীম  
 
এ পে আমার সম্মাজনত ও জপ্রয়তম মাপ্টয়র কাপ্টছ তাাঁর পেু আিমাদ ইবন 
তাইজময়যাির পে। আল্লাি k তাাঁর ওপর সীমািীন রিমত, প্রশাজন্ত ও স্বজস্ত বষেণ 
করুন এবং তাাঁপ্টক আল্লাির জপ্রয় বান্দাপ্টদর তাজলকায় স্থান জদন, আমীন!  
 
আসসালাম ু আলাইকুম ওয়া রিমাতুল্লাজি ওয়া বারাকাতুি, সকল প্রশংসা মিান 
আল্লাির িন্য, জতজন সমস্ত প্রশংসার দাবীদার! আল্লাি ছাড়া ইবাদপ্টতর সযােয 
সকাপ্টনা ইলাি সনই, জতজনই প্রপ্টতযক জবষপ্টয়র উপর েমতাবান। আল্লাি তা‘আলা 
তাাঁর বান্দা ও রাসলূ, নবীপ্টদর সমাির এবং মতু্তাকীপ্টদর ইমাম সশষ নবী মিুাম্মপ্টদর 

 ওপর রিমত বষেণ করুন।  
  
জনঃসপ্টন্দপ্টি, আল্লাির রিমত অপজরসীম! তাাঁর সািাপ্টযযর সকাপ্টনা সশষ সনই! 
আল্লাির k অেুরন্ত অনুগ্রপ্টির িন্য লাপ্টখা শুকজরয়া িানাই; দু’আ কজর সযন 
জতজন আমাপ্টদর ওপর আপ্টরা সবজশ দয়া বষেণ কপ্টরন!  
 
মা, আপনার জনিয়ই অিানা সনই, অতযন্ত িরুজর কারপ্টণই জমশপ্টর আি আমার 
অবস্থান। এই কািজট না করা িপ্টল আমাপ্টদর িীন ও িীবন জেতনার মপু্টখামজুখ 
িপ্টতা। আপজন সতা িাপ্টনন, আজম সতা কখপ্টনাই আপনার কাছ সথপ্টক দূপ্টর থাকপ্টত 
চাইজন। যজদ পাজখর িানায় ভর কপ্টর চপ্টল আসা সযপ্টতা, তপ্টব তাই করতাম। জকনু্ত 
তাইজময়যাি সয আি আপনার কাপ্টছ সনই, তার একটা কারণ আপ্টছ। আপজন যজদ 
মসুজলম উম্মাির সামজগ্রক পজরজস্থজত েভীরভাপ্টব জবপ্টবচনা করপ্টতন, তািপ্টল আজম 
জনজিত সয, আপজন আমার সাপ্টথ জিমত করপ্টতন না, আি সযখাপ্টন আজছ সসখাপ্টনই 
আপজন সথপ্টক সযপ্টত বলপ্টতন। তারপপ্টরও, আজম এখাপ্টন স্থায়ীভাপ্টব সথপ্টক যাপ্টবা 
বপ্টল জনয়ত কজর জন। বরং আজম আল্লাির কাপ্টছ সচপ্টয়জছ সযন আপনাপ্টক ও আমাপ্টক 
সজঠক পপ্টথর সন্ধান সদন। আর আজম আল্লাির কাপ্টছ আপনার সুস্থতার িপ্টন্যও 
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দু’আ কজর। আজম দু’আ কজর জতজন সযন তাাঁর রিমপ্টতর ছায়া জদপ্টয় আমাপ্টদর এবং 
বাজক সব মসুজলমপ্টক সেপ্টক রাপ্টখন, আমাপ্টদর সবাইপ্টক জনরাপপ্টদ রাপ্টখন।  
 
আল্লাি তা‘আলা আমার িপ্টন্য তাাঁর দয়া, করুণা, রিমত ও জিদায়াপ্টতর দরিাজট 
সয এভাপ্টব খপু্টল সদপ্টবন তা আজম কেনাও করপ্টত পাজর জন। তারপপ্টরও আজম 
প্রতযিই আপনার কাপ্টছ সের করার জচন্তায় ইসজতখারা নামাি পপ্টড় চপ্টলজছ। 
আমাপ্টক যজদ কখপ্টনা সুপ্টযাে সদওয়া িয় সয আপনার কাপ্টছ আসপ্টত চাই নাজক 
অন্য সকাপ্টনা কাি, তািপ্টল আজম জনজিেধায় বলপ্টবা আপনার কাপ্টছ আসার বদপ্টল 
িীপ্টনর কম িরুরী জবষয় বা সকান দুজনয়াবী কািপ্টক প্রাধান্য সদওয়া আজম 
ভাবপ্টতও পাজর না। তপ্টব এখনকার জবষয়জট আলাদা, এ কািজট এতটাই গুরুত্ববি 
সয তা সছপ্টড় আজম আসপ্টত পারজছ না, সকননা এইমিূুপ্টতে জমশর সছপ্টড় চপ্টল আসার 
মাপ্টঝ সামজগ্রক ও বযজক্তেত েজতর আশঙ্কা রপ্টয়প্টছ , এখাপ্টন উপজস্থত বযজক্তরা এর 
সােী। তারা যা িাপ্টন, তা অপ্টন্যরা অনুধাবন করপ্টব না।  
  
আজম আপনাপ্টক অনুপ্টরাধ করপ্টবা সয, আপজন জনরলসভাপ্টব আল্লাির কাপ্টছ দু’আ 
করপ্টত থাকুন! তাপ্টক বলনু সযন জতজন দয়া কপ্টর আমাপ্টদর িন্য সবপ্টচপ্টয় উত্তম 
পথজট জনধোজরত কপ্টর সদন। সকননা জতজনই সবেজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়, জতজন সবজকছু 
িাপ্টনন আর আমরা িাজন না। এবং জতজনই সবেশজক্তমান; আর আমরা তাাঁর দুবেল, 
অসিায় জকছু বান্দা। আল্লাির রাসলূ  বপ্টলপ্টছন: 
  

“ইসজতখারা করা এবং আল্লাির োয়সালায় খজুশ িওয়া আদম 
সন্তাপ্টনর িন্য এক আনপ্টন্দর জবষয়। আর ইজস্তখারা সছপ্টড় সদওয়া এবং 
আল্লাির োয়সালায় অখজুশ িওয়া আদম সন্তাপ্টনর িন্য দুপ্টভোপ্টের 
জবষয়2”।  

                                                
 

1 ইবপ্টন তাইজময়যািপ্টক তাাঁর প্রজতিন্দ্বীরা তাাঁর আক্বীদার বযাপাপ্টর ভ্রান্ত আক্বীদার অজভপ্টযাে তুপ্টলজছল। এপ্রসপ্টঙ্গ 
শাইখ মিুাম্মদ আব ুযািরাি “ইবপ্টন তাইজময়যাি” গ্রন্থে মন্তবয কপ্টরন, সাধারণ েজতর আশঙ্কা বলপ্টত সবাঝাপ্টনা 
িপ্টয়প্টছ, এই অজভপ্টযােপ্টক সকন্দ্র কপ্টর উম্মাির মাপ্টঝ জেতনাি এবং জবভ্রাজন্ত শতজর িওয়া। আর বযজক্তেত পযোপ্টয় 
জবপপ্টদর আশঙ্কা বলপ্টত সবাঝাপ্টনা িপ্টয়প্টছ, একজন আন্েম হিন্েন্ে ত াঁর উপর উম্ম িন্ক হিকহনন্িেশন  দিওয় র 
ি হয়ত্ব রন্য়ন্ে। হতহন ত  দেন্ে আেন্ে, েযহিগত ি হয়ত্ব প েন্ন উি হেনত  দিখ ন্ন  িন্ে। উপরনু্ত ত াঁর 
আত্মপক্ষ েমেেন্নর এেং হনন্জন্ক েহিক প্রম ন্ের অহিক র আন্ে। 
 
2 িাইখ হাথমে আেফাথক এই হােীস সম্পলকে বলেলেন চয আ -থ রথমযী চেলক এথি বথণে  হলয়লে, 
হাথেসথি হাসান গারীব। আহমাে চেলকও এথি বথণে  হলয়লে, আব ুইয়া’ো এবং আে-হাথকলমর মল  
এর ইসনাে সহীহ। (আে-‘উকুে উে-দুরথরয়যাহ, প:ৃ ২৫৭) 
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জনিয়ই মসুাজের বযবসায়ী তার অথেকজড় িারাবার ভপ্টয় সকাপ্টনা স্থাপ্টন অবস্থান সনয় 
এবং সুপ্টযাে বপু্টঝ আবার যাো আরম্ভ কপ্টর। আমাপ্টদর অবস্থাও এমন, মাঝপপ্টথ 
সছপ্টড় চপ্টল আসবার মপ্টতা নয় আর এই জবষয়জট এতটাই গুরুতর সয তা বজুঝপ্টয় 
বলপ্টত পারা আমার সাপ্টধযর বাইপ্টর, লা িাওলা ওয়ালা কু্বওয়যাতা ইল্লা জবল্লাি, 
জনিয়ই আল্লাি ছাড়া সকাপ্টনা শজক্ত বা েমতা সনই।  
 
পজরপ্টশপ্টষ বলপ্টবা, বাসার সছাট ও বড় সবাইপ্টক আমার সালাম িানাপ্টবন এবং 
প্রজতপ্টবশী, বনু্ধ-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বিনপ্টদর প্রপ্টতযপ্টকর কাপ্টছ এক এক কপ্টর 
আমার সালাম সপ াঁপ্টছ সদপ্টবন। ওয়াসসালাম ু আলাইকুম ওয়া রিমাতুল্লাজি ওয়া 
বারাকাতুি!  
 
সকল প্রশংসা আল্লাির। মিুাম্মদ , তাাঁর পজরবার এবং সািাবাপ্টদর  ওপর 
আল্লাির k রিমত ও শাজন্ত বজষেত সিাক!  
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পত্র ০২: িাত্র ও ভাইবের উবিবশয তিখা তচতঠ 

 
ইিাি ইবতন তাইশিয়যাহ t -এি এই শচশিশি দাতিতস্ক অবিানিত তািঁ িাত্র ও 
ভাইতদি উতিতিয মলখা:  
 

(শাইখলু ইসলাম জছপ্টলন সৎকাপ্টি আপ্টদশ এবং অসৎকাপ্টি জনপ্টষপ্টধর এক অনন্য 
প্রতীক। তাাঁর প্রজত মানুপ্টষর অকৃজেম ভাপ্টলাবাসা, অোধ শ্রদ্ধা এবং আনুেতয 
সদপ্টখ জকছু ‘আজলম ঈষোপরায়ণ িপ্টয় জমশপ্টরর সুলতানপ্টক তাাঁর বযাপাপ্টর সেজপপ্টয় 
সতাপ্টল এবং ষড়যন্ত্র কপ্টর তাাঁপ্টক কারাবন্দী করায়। এতদসপ্টিও ইমাম ইবন 
তাইজময়যাি t তাপ্টদর প্রজত কপ্টঠারতা সদখানজন জকংবা তাপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ পরবতেীপ্টত 
প্রজতপ্টশাধ সনওয়ার সুপ্টযাে সপ্টিও েমা কপ্টর জদপ্টয়প্টছন। সস সপ্রোপপ্টটই এ 
জচজঠজট সলখা। আমরা সদখপ্টত পাই এ জচজঠপ্টত প্রজ্ঞা, মযোদা ও েমাশীলতার এক 
চমৎকার সমন্বয়।)  
 

জবসজমল্লাজির রািমাজনর রািীম 
 

সজতযই, সবোজধক প্রশংসার সযােয একমাে আল্লাি, জযজন আমাপ্টক জবশাল পরুস্কার 
দান কপ্টরপ্টছন এবং অোধ পাজণ্ডতয জদপ্টয়প্টছন যা আমাপ্টক তার শুকজরয়া আদায় 
করপ্টত এবং তার ইবাদাপ্টত অজবচল থাকপ্টত এবং সয সকাপ্টনা পজরজস্থজতপ্টত তার 
প্রজত কতেবয পালপ্টন শধযেশীল িপ্টত বাধয কপ্টরপ্টছ। শধযে ধারণ করা স্বয়ং একজট 
দাজয়ত্ব, যা কি অপ্টপো স্বাচ্ছপ্টন্দযর সময় সবজশ পালন করপ্টত আল্লাি k 

আপ্টদশ জদপ্টয়প্টছন। আল্লাি বপ্টলন- 
 

“আশি েশদ িানুেতক (একবাি) আিাি িহিততি স্বাদ আস্বাদন কিাই 
এবং পতি (তকাতনা কািতণ) েশদ তা তাি কাি মথতক শিশনতয় শনই, 
তাহতল মি শনিাি ও অকৃতজ্ঞ হতয় পতড়। আবাি মকাতনা দুঃখ-সদন্য 
তাতক স্পিব কিাি পি েশদ তাতক আশি অনুগ্রতহি স্বাদ আস্বাদন 
কিাই, তখন মি বলতত শুরু কতি (হ্াঁ), এবাি আিাি মথতক িব 
শবপদ-িশিবত মকতি মগতি, (আিতল) মি (অল্পততই মেিন) উৎিুল্ল 
(হতয় উতি, মতিশন িহতজই আবাি) অহংকািী (হতয় োয়), শকনু্ত োিা 
পিি সধেব ধািণ কতি এবং মনক আিল কতি, এিাই হতচ্ছ মিিব 
মলাক, োতদি জতন্য িতয়তি (আল্লাহি) িিা ও িহাপিুস্কাি।” [িূিা 
হুদ, ১১: ৯-১১] 
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সি আমার ভাইপ্টয়রা, সতামরা সতা িান সয আল্লাি, জযজন শজক্তপ্টত সমচু্চ, জতজন 
এমন এক বযাপাপ্টর  আমাপ্টক অনুগ্রি কপ্টরপ্টছন, সয অনুগ্রি জতজন সাধারণত তার 
শসজনকপ্টদর িন্য সংরেণ কপ্টর রাপ্টখন তার বাণীপ্টক সমনু্নত করার িন্য, তার 
িীনপ্টক জবিয়ী করার িন্য, আিললু-সুন্নাি ওয়াল িামা’আি সক শজক্তশালী করপ্টত 
এবং জবদ’আত ও সোমরাজিপ্টত  জনমজজ্জত মানুষপ্টদর অপদস্থ করার িন্য। সুন্নাি 
সথপ্টক উৎসাজরত জদকজনপ্টদেশনা অকাটযভাপ্টব প্রমাজণত। এর মাধযপ্টম অসংখয 
মানুষপ্টক সতয সবাঝান সম্ভবপর িপ্টয়প্টছ এবং তারা আিলসু-সুন্নাি ওয়াল 
িামা’আি এর পপ্টথ জেপ্টর এপ্টসপ্টছ। সতামাপ্টদর সিপ্টন রাখা উজচত এ িীপ্টনর এক 
গুরুত্বপণূে নীজত িপ্টলা মসুজলমপ্টদর হৃদয়প্টক এক করা এবং তাপ্টদর চাওয়ার মাপ্টঝ 
সঙ্গজত সজৃি করা। মিান আল্লাহ  বপ্টলন-  
 

“মতািিা আল্লাহ  তায়ালাতক ভয় কতিা এবং (এ শনতদবতিি আতলাতক) 
শনতজতদি িধযকাি িম্পকব িংতিাধন কতি নাও।” [িূিা আল 
‘আনিাল, ৮: ১] 
 
“মতািিা িবাই শিতল আল্লাহি িশিতক িক্ত কতি আঁকতড় ধতিা এবং 
কখতনা পিস্পি শবশচ্ছন্ন হতয়া না।” [িূিা আতল ইিিান, ৩: ১০৩] 
 
“মতািিা (কখতনা) তাতদি িততা হতয় মেতয়া না, োতদি কাতি আল্লাহি 
পি মথতক সুস্পষ্ট শনদিবন আিাি পিও তািা শবশভন্ন দতল উপদতল 
শবভক্ত হতয় পতড়তি এবং (শনতজতদি িতধয) নানা ধিতনি িতাধনকয 
িশৃষ্ট কতিতি।” [িূিা আতল ইিিান, ৩:১০৫] 

 
একইভাপ্টব, সুন্নাির মলূভাবগুপ্টলার একজট িপ্টলা রাসলূলু্লাি  এর আনুেতয। 
এইিন্য, মসুজলম এ বজণেত একজট সিীি িাদীপ্টস এপ্টসপ্টছ, আব ু হুরায়রা কতৃেক 
বজণেত, রাসলূ  বপ্টলপ্টছন – 

                                                
 

তাাঁর জবচার ও পরবতেীপ্টত জমশপ্টর তাাঁর কারাবন্দীর ঘটনার প্রজত জনপ্টদেশ করা িপ্টয়প্টছ। এ ঘটনার মাধযপ্টম যজদও 
জতজন আপাতদজৃিপ্টত পরীজেত ও শাজস্তপ্রাপ্ত িজচ্ছপ্টলন, তথাজপ এর মাধযপ্টম একজট জবরাট কলযাণ কারাোরপ্টক 
আপ্টলাজকত কপ্টর এবং তার দাও’আি এমন একজট িায়োয় পজরজচজত লাভ কপ্টর যা পপূ্টবে কখসনা ঘপ্টটজন। 
 
4 ইবতন তাইশিয়যাহ তাতদি আহল-ুশবদ’আ ওয়াল-শিিকা শহতিতব উতল্লখ কতিতিন। 
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“আল্লাি সতামাপ্টদর উপর জতনজট কারপ্টণ সনু্তি িন। (প্রথমত) যখন 
সতামরা তাাঁর ইবাদত কর এবং তাাঁর সাপ্টথ কাউপ্টক শজরক না কপ্টরা। 
(জিতীয়ত) যখন সতামরা সকপ্টল জমজলত ভাপ্টব আল্লাির রজ্জ ুদঢ়ৃভাপ্টব 
আাঁকপ্টড় ধপ্টরা এবং পরস্পর সথপ্টক জবচুযত না িও এবং (ততৃীয়ত) 
যখন সতামরা ভাপ্টলা শাসকপ্টদর পরামশে দাও যাপ্টদরপ্টক আল্লাি 
সতামাপ্টদর বযাপাপ্টর দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কপ্টরপ্টছন।” 

 
এছাড়াও, িাজয়দ জবন থাজবত  এবং ইবপ্টন মাস‘উদ , যারা জছপ্টলন ‘আজলম 
সািাজব তাপ্টদর সথপ্টক বজণেত সয, আল্লাির রাসলূ  বপ্টলপ্টছন– 
 

“আল্লাি ঐ বযজক্তর মখু উজ্জ্বল করুন সয আমার কথা সশাপ্টন এবং 
অন্যপ্টদর কাপ্টছ তা সপ াঁপ্টছ সদয়। এমনটা িপ্টতই পাপ্টর, জ্ঞাপ্টনর বািক 
জনপ্টি জ্ঞানী নয়, অথবা যার কাপ্টছ সস জ্ঞান সপ াঁপ্টছ জদপ্টচ্ছ, সসই বযজক্ত 
জ্ঞাপ্টনর বািক অপ্টপো অজধক জ্ঞানী। জতনজট জিজনস মসুজলমপ্টদর 
হৃদয়প্টক পজরশুদ্ধ কপ্টর। ইখলাস বা আল্লাির িন্য আন্তজরকভাপ্টব কাি 
করা, শাসকবেেপ্টদর উপপ্টদশ সদওয়ার দাজয়ত্বভার গ্রিণ করা এবং 
মসুজলমপ্টদর সাপ্টথ িামাতবদ্ধ থাকা”।  

 
এই নীজত প্রপ্টয়াপ্টের বযাপাপ্টর বযজক্তেত অবস্থান সথপ্টক আজম এই কথাই বলব, 
আজম চাই না আমার িন্য সকাপ্টনা মসুজলম প্রকাপ্টশয অথবা অপ্রকাপ্টশয েজতগ্রস্ত 
সিাক। এজট সকল মসুজলমপ্টদর িন্যই প্রপ্টযািয তপ্টব আমাপ্টদর সিপ্টযােী ও 
পজরজচত ভাইপ্টদর িন্য আরও জবপ্টশষভাপ্টব প্রপ্টযািয। তারা জনজন্দত সিাক বা সদাষী 
সাবযস্ত সিাক - এর সকাপ্টনাজটই আজম চাই না, সকননা তারা সম্মান ও শ্রদ্ধার পাে। 
বস্তুত, মানুষ জতনজট সশ্রণীর মপ্টধয সযপ্টকাপ্টনা এক সশ্রজণর অন্তেেত িপ্টবই: একিন 
সজঠক মিুতাজিদ, জযজন তার সজঠক ইিজতিাপ্টদর কারপ্টণ পরুস্কতৃ িন, জিতীয়ত 
একিন ভ্রান্ত মিুতাজিদ, জযজন পরুস্কতৃ িন তপ্টব তার ভুপ্টলর িন্য েমাপ্রাপ্ত িন 
এবং ততৃীয় সশ্রজণ িপ্টলা একিন পাপী। ততৃীয় সশ্রজণ সম্পপ্টকে আজম আল্লাির কাপ্টছ 
প্রাথেনা কজর সযন আল্লাি তাপ্টক েমা কপ্টরন, আমাপ্টক এবং বাজক সকল 
মসুজলমপ্টদরও েমা কপ্টরন । 

                                                
 

এজট েমার একজট মিৎ দিৃান্ত, এবং এজট শুধুমাে এমনই একিন জবিান বযজক্ত প্রদশেন করপ্টত পাপ্টরন জযজন 
সপ্টন্দিাতীতভাপ্টব রাসূলপ্টদর নীজত পরুুষানুিপ্টম আয়ত্ত করপ্টত সপপ্টরপ্টছন। 
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সুতরাং, যারা ভুল কপ্টরপ্টছ এবং উপপ্টরাক্ত নীজতর অনুসরণ কপ্টরজন আমরা তাপ্টদর 
সাপ্টথ আরও ভাপ্টলা বযবিার করব । যজদও আজম তাপ্টদর সম্পপ্টকে িাজন যারা 
বলপ্টব “এই বযজক্ত ভুল কপ্টরপ্টছ” এবং “এই বযজক্ত যা তার করা উজচত জছল তা 
কপ্টরজন”, অথবা “শায়প্টখর েজতর িন্য এই বযজক্তই দায়ী”। সয কথার কারপ্টণ 
ভাইপ্টয়রা েজতগ্রস্ত িপ্টয়প্টছ, সসগুপ্টলা আজম েমা করজছ না, আর যারা এসব কথা 
বপ্টল আজম তাপ্টদরও েমা করজছ না।  
 
সতামাপ্টদর এটাও সিপ্টন রাখা উজচত সয, আমরা এপ্টক অপরপ্টক সিপ্টযাজেতা করার 
িন্য সকপ্টল একজেত িপ্টয়জছ, আর পপূ্টবের সযপ্টকাপ্টনা সমপ্টয়র সচপ্টয় আি আমাপ্টদর 
পরস্পপ্টরর সিপ্টযােী িওয়া িরুজর িপ্টয় পপ্টড়প্টছ। সুতরাং দাপ্টমস্ক ও জমশপ্টর সয 
অপরাধ তারা কপ্টরপ্টছ তার িন্য তাপ্টদর েজতসাধন করা ভুল িপ্টব। সতয এই সয, 
দুই ম’ুজমপ্টনর তুলনা িপ্টলা দুই িাপ্টতর ন্যায়, যা এপ্টক অপরপ্টক পজরষ্কার রাপ্টখ। 
এবং এও সতয সয জকছু ময়লা শুধমুাে কজঠনভাপ্টব ঘষামািার মাধযপ্টমই পজরষ্কার 
করা সম্ভব, তপ্টব কপ্টঠারতা তখনই অনুসরণীয় যজদ তা মসুজলমপ্টদর মাপ্টঝ 
ভাপ্টলাবাসা পনুরুদ্ধার করপ্টত সেম বপ্টল প্রতীয়মান িয়। সকাপ্টনা ম’ুজমন সযন অন্য 
ম’ুজমনপ্টক সািাযয করপ্টত কৃপণতা না কপ্টর। আমাপ্টদরই জকছু ভাই যজদ অতীপ্টত 
আমাপ্টদরপ্টক অবজ্ঞা কপ্টরও থাপ্টক, তারা আমাপ্টদর কাপ্টছ জেপ্টর এপ্টসপ্টছ আর তাই 
তাপ্টদর মযোদা আি আপ্টরা উন্নীত িপ্টয়প্টছ। আর সতামাপ্টদর সিপ্টন রাখা উজচত, 
ঈমানদারপ্টদর মাপ্টঝ এ ধরপ্টনর ভুল সবাঝাবজুঝ শয়তাপ্টনর ওয়াসওয়াসাপ্টতই িপ্টয় 
থাপ্টক। আল্লাি বপ্টলন,  
 

“অবতিতে িানুেই তা বহন কতি শনল; শনঃিতিতহ মি (িানুে) একান্ত 
োতলি ও (এ আিানত বহন কিাি পশিণাি িম্পতকব) একান্তই অজ্ঞ। 
আল্লাহ তা‘আলা িনুাশিক পরুুে, িনুাশিক নািী, িিুশিক পরুুে, 
িিুশিক নািীতদি (এ আিানততি দাশয়তত্ব অবতহলাি জতন্য) কতিাি 
িাশি মদতবন এবং িশুিন পরুুে, িশুিন নািীতদি উপি (আিানততি 
দাশয়ত্ব পালতন ভুল ত্রুশিি জতন্য) িিাপিবি হতবন; শনঃিতিতহ 

                                                
 

জতজন সম্ভবত দাপ্টমপ্টস্ক অবস্থানরত তার সসই ভ্রাতেৃণ ও সিপ্টযােীপ্টদর প্রজত জনপ্টদেশ কপ্টরপ্টছন যারা এই 
জেতনায় দঢ়ৃতার পজরচয় সদয়জন এবং তাপ্টদর শায়প্টখর কথা সশাপ্টনজন। জতজন তাাঁর সিপ্টযােীপ্টদর তাপ্টদর েজত 
করপ্টত জনপ্টষধ কপ্টরপ্টছন এবং একই সাপ্টথ তাপ্টদর প্রজত তার সকানও খারাপ অনুভুজত সনই এই কারপ্টণ জতজন 
তাপ্টদর েমা কপ্টর জদপ্টয়প্টছন। এর পজরবপ্টতে জতজন তাপ্টদর উপযকু্তভাপ্টব সম্মান কপ্টরন এবং তাপ্টদরপ্টক আল্লাির 
িন্যই ভাসলাবাপ্টসন। 
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আল্লাহ তা‘আলা একান্ত িিািীল ও পিি দয়াল।ু” [িূিা আল 
আহোব, ৩৩: ৭২-৭৩] 

 
এমনজক, যত বাড়াবাজড় িপ্টয়প্টছ এবং ভুল সবাঝাবজুঝ িপ্টয়প্টছ , সসগুপ্টলা ভাপ্টলার 
িন্যই, আল্লাি বপ্টলন,  
 

“োিা এ (নবী পশিবাি িম্পতকব) শিথযা অপবাদ শনতয় এতিতি, তািা 
মতা (শিল) মতািাতদি একশি (িুদ্র) দল; এ শবেয়শি মতািিা মতািাতদি 
জন্য খািাপ মভতবা না; বিং (তা হতচ্ছ) মতািাতদি জন্য (একান্ত) 
কলযাণকি, এতদি িতধয প্রশতশি বযশক্ত মে েতিুকু গুনাহ কতিতি (তি 
ততিুকুই তাি িল পাতব), আি তাতদি িতধয মে িবতচতয় মবশি (এ 
কাতজ) অংিগ্রহণ কতিতি, তাি জতন্য আোবও িতয়তি অতনক বড়।” 
[িূিা আন-নিূ, ২৪: ১১] 

 
যারা আমার সাপ্টথ অন্যায় কপ্টরপ্টছ, আজম তাপ্টদর েমা কপ্টর জদপ্টয়জছ। যারা 
আল্লাির িক্ব নি কপ্টরপ্টছ, তারা সযন আল্লাির কাপ্টছ তাওবা কপ্টর, আল্লাি তাপ্টদর 
েমা কপ্টর সদপ্টবন। তারা যজদ তা না কপ্টর, তপ্টব আল্লাির জবধান তাপ্টদর উপর 
প্রপ্টয়াে করা িপ্টব। যজদ মানুষপ্টক তাপ্টদর ভুপ্টলর িন্য ধন্যবাদ সদওয়া িপ্টতা, তপ্টব 
আজম সবাইপ্টক ধন্যবাদ জদতাম সকননা এই ভুপ্টলর মাপ্টঝ আমাপ্টদর কলযাণ জনজিত 
আপ্টছ দুজনয়া এবং আজখরাপ্টত । জকনু্ত সকল প্রশংসা আল্লাির িন্য এবং আল্লাির 
োয়সালার মাপ্টঝ কলযাণ সন্ধান করা উজচত। জঠক একই ভাপ্টব, যাপ্টদর জনয়ত 
সিীি এবং যারা ভাপ্টলা কাি কপ্টর তারা ধন্যবাদ এবং প্রশংসা পাওয়ার সযােয। 
জকনু্ত যারা খারাপ কাি কপ্টর, আমরা আল্লািপ্টক বজল জতজন সযন তাপ্টদরপ্টক েমা 
কপ্টর সদন। 
 
তথাজপ, বান্দার িক্ব এবং আল্লাির িক্ব, সবই আল্লাির ইচ্ছার অধীপ্টন এবং এ 
বযাপাপ্টর তার োয়সালাই চূড়ান্ত।  

                                                
 

ভুল সবাঝাবজুঝ বলপ্টত এখাপ্টন বলা িপ্টয়প্টছ, ইমাম ইবপ্টন তাইজময়যাির কথাপ্টক বিভাপ্টব উপস্থাপন করা এবং 
তাাঁর সাপ্টথ অন্য ‘আজলমপ্টদর আপজত্তকর আচরপ্টণর কথা। 
 

কলযাণ বলপ্টত জতজন সবাঝাপ্টচ্ছন জবদআতীপ্টদর সোমরািী তুপ্টল ধরা এবং প্রকৃত সতযপ্টক মানুপ্টষর কাপ্টছ 
উপস্থাপন করার জবষয়জট, যা এই ঘটনার সেূ ধপ্টর ঘপ্টটপ্টছ। 
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আমাপ্টদর ইেপ্টক্বর  জেতনা ভুপ্টল যাওয়া উজচত নয়, সয ঘটনায় আব ুবকর আস-
জসেীক্ব  এর একজট জসদ্ধাপ্টন্তর বযাপাপ্টর কুরআপ্টন আয়াত নাজযল িয়। আব ু
বকর  মনঃেুণ্ণ িপ্টয় জসদ্ধান্ত জনপ্টয়জছপ্টলন জতজন জমসতাি ইবন আছাছািপ্টক আর 
কখপ্টনা সািাযয করপ্টবন না যা জতজন ইজতপপূ্টবে কপ্টর আসজছপ্টলন। এর কারণ 
‘আইশা  এর বযাপাপ্টর জমথযা অপবাদ ছড়াবার সাপ্টথ এই জমসতাি িজড়ত 
জছপ্টলন, জকনু্ত আল্লাি বপ্টলন,  
 

“মতািাতদি িতধয োিা উচ্চিেবাদা ও আশথবক প্রাচুতেবি অশধকািী, তািা 
মেন কিি না খায় মে, তািা আত্নীয়-স্বজনতক, অভাবগ্রিতক এবং 
আল্লাহি পতথ শহজিতকািীতদিতক শকিুই মদতব না। তাতদি িিা কিা 
উশচত এবং মদােরশি উতপিা কিা উশচত। মতািিা শক কািনা কি না 
মে, আল্লাহ মতািাতদিতক িিা কতিন? আল্লাহ িিািীল, পিি 
করুণািয়।” [িূিা আন-নিূ, ২৪: ২২]  

 
এই আয়াত নাজযল িবার পর আব ুবকপ্টরর প্রজতজিয়া জছল, “অবশযই! আল্লাির 
শপথ, আজম চাই আল্লাি আমাপ্টক েমা করুন”। আব ুবকর , জমথযা অপবাপ্টদর 
জশকার ‘আইশা  এর জপতা, এরপরই, জমসতািপ্টক সািাযয করপ্টত ছুপ্টট যান।  
 

“মহ িশুিনগণ, মতািাতদি িতধয মে স্বীয় ধিব মথতক শিতি োতব, অশচতি 
আল্লাহ এিন িম্প্রদায় িশৃষ্ট কিতবন, োতদিতক শতশন ভাতলাবািতবন 
এবং তািা তাতঁক ভাতলাবািতব। তািা িিুলিানতদি প্রশত শবনয়-নম্র 
হতব এবং কাতিিতদি প্রশত কতিাি হতব। তািা আল্লাহি পতথ শজহাদ 
কিতব এবং মকাতনা শতিস্কািকািীি শতিস্কাতি ভীত হতব না। এশি 
আল্লাহি অনুগ্রহ-শতশন োতক ইচ্ছা দান কতিন। আল্লাহ প্রাচুেব দানকািী, 
িহাজ্ঞানী। মতািাতদি বনু্ধ মতা আল্লাহ তাঁি িিূল এবং িশুিনবিৃ-োিা 
নািাে কাতয়ি কতি, োকাত মদয় এবং শবনম্র। আি োিা আল্লাহ, তািঁ 
িিূল এবং শবশ্বািীতদিতক বনু্ধরূতপ গ্রহণ কতি, তািাই আল্লাহি দল 
এবং তািাই শবজয়ী।” [িূিা আল িাশয়দা, ৫: ৫৪-৫৬]  

 

                                                
 

ইেক্ব িল রাসলূলু্লাি  এর স্ত্রী ‘আইশার  সতীপ্টত্বর বযাপাপ্টর মদীনার মনুাজেক্বপ্টদর জমথযা অপবাপ্টদর 
কাজিনী। 
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ওয়া ‘আলাইকুমসু সালাম ওয়া রািমাতুল্লাি।  
 
এবং সকল প্রশংসা আল্লাির িন্য, জযজন সমগ্র জবপ্টের অজধপজত, শাজন্ত ও রিমত 
বজষেত সিাক আমাপ্টদর সনতা মিুাম্মাদ  এর উপর।  
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পত্র ০৩: সঙ্গীবের উবিবশয তিখা তচতঠ 

 
আতলক্সাশিয়াি কািাগাি মথতক িঙ্গীতদি উতিতিয মলখা িাইখ উল ইিলাতিি 
শচশি:  
 
(এ জচজঠপ্টত জতজন তার সঙ্গীপ্টদরপ্টক আল্লাির জদপ্টক জেপ্টর যাওয়া এবং তাাঁর প্রজত 
মপ্টনাজনপ্টবশ করার িন্য নাসীিা জদপ্টয়প্টছন।)  
 
পরম করুণাময় আল্লাহ র নাপ্টম শুরু করজছ  
 

“অল্পশদতনি িতধযই মতািাি িাশলক মতািাতক (এিন শকিু) মদতবন মে, 
তুশি (এতত) খিুী হতয় োতব।” [িূিা আদ দুহা, ৯৩: ৫]  

 
দুজনয়া ও আজখরাপ্টত আল্লাি আমার সঙ্গীপ্টদর রিম করুন, আজম সতামাপ্টদর বলপ্টত 
চাই, এই কারাোপ্টর আজম এক পরম সুপ্টখ আজছ যা আপ্টে কখনও জছলাম না। 
মিান আল্লাি তাাঁর প্রাচুপ্টযের দরিা আমার িন্য প্রশস্ত কপ্টর জদপ্টয়প্টছন। আল্লাির 
এই অনুগ্রি সকবলমাে তারাই সভাে করপ্টত পারপ্টব যারা সজতযকাপ্টরর ঈমান ও 
তাওিীদপ্টক উপলজি করপ্টত সপপ্টরপ্টছ এবং যারা লাভ কপ্টরপ্টছ এমন দুজট জিজনস 
যা সলাপ্টকরা আকাঙ্ক্ো কপ্টর: ঈমান এবং ‘ইলম। এই আনন্দ, তজৃপ্ত আর 
উপ্টত্তিনার কথা সতামাপ্টদর আজম বপ্টল সবাঝাপ্টত পারব না, সকবল আল্লািপ্টক 
জবোস কপ্টর এবং শুধমুাে সজঠক উপাপ্টয় তাাঁরই ইবাদাত করপ্টলই এগুপ্টলা লাভ 
করা সম্ভব। বস্তুত এগুপ্টলা পরম েমতাবান ও মযোদাসম্পন্ন আল্লাি প্রদত্ত উচ্চতর 
আধযাজত্মক প্রাজ্ঞতা আর জ্ঞাপ্টনর বজিঃপ্রকাশ।  
 
এক শাইখ বলপ্টতন, “মাপ্টঝ মাপ্টঝ আজম জনপ্টির আনন্দ সদপ্টখ অবাক িই, 
িান্নাতীরাও সযন ভােযবান যজদ তারা এমন সুখ সপপ্টত পাপ্টর”। আপ্টরক শাইখ 
বলপ্টতন, “এমন জকছু সময় আপ্টছ যখন ‘ইলম ও ঈমান আমার হৃদয়প্টক আনপ্টন্দ 
ভাজসপ্টয় সদয়। দুজনয়ার অনুগ্রি কখপ্টনাই পরকাপ্টলর অনুগ্রপ্টির সমান নয়, তপ্টব 
এই মিূুতেগুপ্টলার কথা জভন্ন”। রাসলূ  তাই জবলালপ্টক বলপ্টতন, “সি জবলাল, 
আমাপ্টদরপ্টক স্বজস্ত দাও সতামার আযান িারা”।  
 
নীরস সলাপ্টকরা বলপ্টত পাপ্টর, সালাপ্টতর মাপ্টঝ স্বজস্ত সখাাঁিার কী আপ্টছ? জকনু্ত 
আল্লাি তা‘আলা বপ্টলন,  



শাইখুি ইসিাম ইমাম ইবি িাইতমেযাহ  প্রাচীর | 216 
 

“সধতেবি িাতথ িাহােয প্রাথবনা কি নািাতেি িাধযতি। অবিয তা েতথষ্ট 
কশিন। শকনু্ত শবনয়ীতদি পতিই িম্ভব।” [িূিা বাকািা, ২: ২৪৫]  

 
খজশয়া িপ্টলা আল্লাির কাপ্টছ পণূে আত্মসমপেণ। এজট িপ্টলা অন্তপ্টরর এক প্রশান্ত 
অবস্থা যা উৎসাজরত িয় আল্লাির উপর আন্তজরক ও বাজহ্যক ভরসা সথপ্টক। রাসলূ 

 বলপ্টতন, “দুশনয়াি নািী আি সুগন্ধী মথতকও আিাি কাতি তা অশধক শপ্রয়”,  
 
এরপর জতজন বলপ্টতন,  
 
“ো হতলা মিই িাশন্ত ও আনি, োি উৎি িালাহ”।  
 
সলাপ্টকরা এই িাদীপ্টসর প্রথম অংশ বপ্টলই সথপ্টম যায়, অথচ আল্লাির রাসলূ  
প্রথম কথাজট বপ্টলই সথপ্টম যানজন, ইমাম আিমাদ বা ইমাম নাসা’ঈ সকউই তা 
কপ্টরনজন। তারা এই কথার বযাখযা কপ্টরপ্টছন সয, মপ্টনাপ্টযাে সিকাপ্টর ইবাদাপ্টতর 
সয আনন্দ, তা দুজনয়ার অন্য সযপ্টকাপ্টনা জকছু (নারী, সুেন্ধী) সথপ্টক অজধক অথেপণূে।  
 
হৃদপ্টয়র মাপ্টঝ নেপ্টসর কুমন্ত্রণা বাসা বাাঁপ্টধ। শয়তান মপ্টনর কামনা-বাসনাপ্টক 
উপ্টস্ক সদয় আর আকষেণীয় ভাপ্টব উপস্থাপন কপ্টর মানুপ্টষর কাপ্টছ। সস মপ্টনর মাপ্টঝ 
সপ্টন্দপ্টির বীি বপন কপ্টর আর িীবনপ্টক কপ্টর সতাপ্টল দুজবেষি। সয বযজক্ত আল্লাির 
সাপ্টথ অন্য জকছুপ্টকও ভাপ্টলাবাপ্টস, তীি যন্ত্রণা তাপ্টক গ্রাস কপ্টর দুজনয়া এবং 
আজখরাপ্টত। যজদ সস বযজক্ত জনপ্টির লালসা অনবধ পন্থায় পণূে কপ্টর, তপ্টব সস শাজস্ত 
লাভ করপ্টব, আর যজদ সস নাও কপ্টর, তব ুজনদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা ও কি তাপ্টক সপপ্টয় 
বসপ্টব, সকননা তার হৃদয় আল্লাি ছাড়া অন্য জকছুপ্টক ভাপ্টলাপ্টবপ্টসপ্টছ। 
 
কাপ্টিই পজরপণূে সুখ এবং পরম আনপ্টন্দর সদখা জমলপ্টব না যজদ না সকবল 
আল্লািপ্টক ভাপ্টলাবাসা িয় এবং তাাঁর আপ্টদশ পালন করা িয়। আর এই 
ভাপ্টলাবাসা হৃদপ্টয় িন্ম সনপ্টব তখনই যখন অন্য সবজকছুপ্টক তযাে করা িয় আর 
এটাই লা ইলািা ইল্লাল্লাি এর দাজব। এটাই ইবরািীম  এবং অন্য সকল নবীর 

 দাওয়াপ্টতর মলূকথা। নবী মিুাম্মাদ  তাাঁর সািাজবপ্টদর  উপ্টেপ্টশয 
বলপ্টতন,  
 

“বল, আমরা আজছ ইসলাপ্টমর জেতরাপ্টতর উপর, ইখলাপ্টসর উপপ্টর, 
আমাপ্টদর নবী মিুাম্মদ  আনীত িীপ্টনর উপপ্টর, আমাপ্টদর জপতা 
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ইবরািীপ্টমর সদখাপ্টনা পপ্টথর উপর, জযজন সজতযকাপ্টরর জবোসী জছপ্টলন 
এবং কখসনাই মশুজরক জছপ্টলন না”।  

 
তথাজপ মানুষ বড়ই দুবেল ও অজ্ঞ, তাপ্টদর সজৃিকতো আল্লাি বপ্টলন-  
 

“আশি আকাি, পশৃথবী ও পববতিালাি িািতন এই আিানত মপি 
কতিশিলাি, অতঃপি তািা এতক বহন কিতত অস্বীকাি কিল এবং 
এতত ভীত হতলা; শকনু্ত িানুে তা বহন কিল। শনশ্চয়ই মি জাতলি –

অজ্ঞ।” [িূিা আল আহোব, ৩৩: ৭২]  
 
সুতরাং যারা আল্লাির প্রজত, তাাঁর সােলযপ্রাপ্ত ও জবিয়ী বাজিনীর প্রজত অনুেত, 
তাপ্টদর লেয িপ্টলা তাওবা, অনুপ্টশাচনা। আর তাই এই িীন িপ্টলা আল্লাির 
এককপ্টত্বর দপৃ্টঢ়াজক্তজ্ঞাপন ও তাাঁর েমাপ্রাথেনার এক জমপ্টশল।  
 

“...মতািাতদি িাবদু হতচ্ছন একজন, অতএব তািঁ ইবাদততি শদতকই 
মিাজা হতয় থাক এবং তাঁি কাতি িিা প্রাথবনা কি...” [িূিা 
িুস শিলাত, ৪১: ৬] 

 
কাপ্টিই, আপ্টদশ পালন এবং জনপ্টষধ সথপ্টক দূপ্টর থাকা লা ইলািা ইল্লাল্লাি তথা 
তাওিীপ্টদর অংশ। যখন আল্লাির সকাপ্টনা বান্দা তাওিীদ িারা অনুগ্রিপ্রাপ্ত িয় 
এবং আল্লাির উপর তার পণূে জবোস ও আস্থা থাপ্টক, তখন আল্লািও তাপ্টক রো 
কপ্টরন, তাপ্টক সুখ ও আনন্দ দান কপ্টরন এবং তাপ্টক করুণা কপ্টরন। 
জবপরীতিপ্টম, যারা জশরক কপ্টর, ভয় তাপ্টদর হৃদয়প্টক গ্রাস কপ্টর সনয় সযমনটা 
আল্লাি বপ্টলপ্টছন, যারা একগুপ্টয়াঁজম কপ্টর সতযপ্টক অস্বীকার কপ্টর তাপ্টদর হৃদপ্টয়,  
 

“খবু িীঘ্রই আশি কাতিিতদি িতন ভীশতি িঞ্চাি কিতবা” [িূিা আতল 
ইিিান, ৩: ১৫১] 

 
একইভাপ্টব একজট সিীি িাজদপ্টস পাওয়া যায়- 
 

“দুপ্টভোে তাপ্টদর, যারা জদনাপ্টরর পিূারী, দুপ্টভোে তাপ্টদর, যারা 
জদরিাপ্টমর পিূারী। দুপ্টভোে তাপ্টদর যারা সলাক সদখাপ্টনা সপাশাপ্টকর 
পিূারী এবং দুপ্টভোে তাপ্টদর যারা বািাজর সপাশাপ্টকর পিূারী। তার 
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উপর আপজতত সিাক কি আর দুদেশা, সস যজদ কখনও জবপপ্টদ পপ্টড়, 
তপ্টব কখসনাই সযন সরিাই না পায়”। 

 
যখন আল্লাির নবী ইবরািীম  সক মজূতে িারা শাসাপ্টনা িপ্টয়জছল, জতজন 
বপ্টলজছপ্টলন,  
 

“মতািিা োতক আল্লাহ তা‘আলাি িাতথ অংিীদাি বানাও, তাতক আশি 
কীভাতব ভয় কিতবা, অথচ মতািিা আল্লাহ তা‘আলাি িাতথ অন্যতদি 
িিীক কিতত ভয় পাও না, োতদি বযাপাতি আল্লাহ তা‘আলা মকাতনা 
প্রিাণপত্র মতািাতদি কাতি পািানশন; (এ অবিায় মতািিাই বতলা, ) 
আিাতদি এ উভয় দতলি িতধয মকান দলশি (দুশনয়া ও আশখিাতত) 
শনিাপত্তাি অশধকািী? (বতলা!) েশদ মতািাতদি শকিু জানা থাতক।” 
[িূিা আল আন’আি, ৬: ৮১] 

 
এিপ্টন্যই ইমাম আিমাদ t এক সলাকপ্টক বপ্টলজছপ্টলন, “যজদ সতামার জবোস 
সজঠক িপ্টয় থাপ্টক, তািপ্টল সতামার কাউপ্টক ভয় করা উজচত না”। অজধকনু্ত প্রজতজট 
আমল যা মসুজলমরা রাসলূলু্লাির  জনপ্টদেশ অনুযায়ী কপ্টর থাপ্টক, তাপ্টত তারা 
প্রজতদান পাপ্টব আল্লাির এ আয়াত অনুসাপ্টর,  
 

“তুশি দুশশ্চন্তা কতিা না, শনশ্চয়ই আল্লাহ আিাতদি িাতথ আতিন।” 
[িূিা আত-তাওবা, ৯ : ৪০] 

 
আমরা অপ্টনকবার সদপ্টখজছ এবং উপলজি কপ্টরজছ, আমাপ্টদর সাপ্টথ আল্লাি জছপ্টলন। 
জতজন কুরআপ্টন বপ্টলপ্টছন জতজন থাকপ্টবন এবং তাাঁর সািাযয জক্বয়ামত পযেন্ত থাকপ্টব 
এবং সশষ পযেন্ত জবিয়ী িপ্টব। জবপরীতভাপ্টব, মিুাম্মাদ  সক সয প্রতযাখযান 
করপ্টব, তার প্রজতদান িপ্টব জননরুপ: 
 

“শনশ্চয়ই মতািাি প্রশত িত্রুতা মপােণকািীই শিকড়-কািা (োবতীয় 
কলযাণ মথতক)।” [িূিা আল-কাউিাি, ১০৮ : ৩] 

 
আব ুবাকর ইবন ‘আয়াশ বপ্টলপ্টছন, “আিলসু সুন্নািরা সবাঁপ্টচ থাপ্টকন এবং সবাঁপ্টচ 
থাপ্টক তাাঁপ্টদর মযোদা। অপরজদপ্টক জবদ’আতীপ্টদর মতুৃযর সাপ্টথ সাপ্টথই তাপ্টদর 
মানুষ ভুপ্টল যায়। এর কারণ আল্লাি যা নাজযল কপ্টরপ্টছন তারা সসটা পছন্দ কপ্টর 
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না। তাই তাপ্টদরপ্টক সসভাপ্টবই জনবেংশ কপ্টর সেলা িয়”। যারা রাসলূলু্লাির  
সুন্নাি প্রচার কপ্টর তারা আল্লাির ওয়াদার অংশীদার িপ্টব: 
 

“আি আশি মতািাি (িেবাদাি) জন্য মতািাি স্মিণতক িিনু্নত 
কতিশি।” [িূিা আল-ইনশিিাহ। ৯৪ : ৪] 

 
পজরপ্টশপ্টষ বলপ্টত চাই, এখাপ্টন থাকা অবস্থায় আল্লাি আমাপ্টক সয বরকত 
জদপ্টয়প্টছন তা জছল প্রাচুযেময় এবং আজম তাাঁর জন’আমাতরাজি গুণপ্টত অেম। তপ্টব 
সঙ্গীসাথীপ্টদর সথপ্টক আমার দূরত্ব আমাপ্টক পীড়া সদয় সকননা আজম চাই তারা সযন 
সসই আনন্দ ও সুখ অিেন করুক যার িপ্টন্য তারা সংগ্রাম কপ্টর। আর আজম চাই 
তারা সযন আল্লাির প্রজত আরও অনুেত িপ্টয় যায় এবং জিিাপ্টদর মাধযপ্টম সপ্টবোচ্চ 
মযোদা িাজসল কপ্টর সনয়।  
 
আজম আমার সঙ্গীসাথীপ্টদর বলপ্টত চাই সয, আমার উপর আল্লাির জন’আমাতরাজি 
সবপ্টড়ই চপ্টলপ্টছ। যজদও আজম তাপ্টদর সাপ্টথ বযজক্তেতভাপ্টব থাকপ্টত না পাজর এবং 
তাপ্টদর সািাযয না করপ্টত পাজর, তবওু আজম রাত-জদন আল্লাির কাপ্টছ তাপ্টদর 
মঙ্গল কামনা কপ্টর দুআ কপ্টর যাজচ্ছ তাপ্টদর প্রজত দাজয়ত্বস্বরূপ। আজম তাপ্টদর 
প্রপ্টতযকপ্টক জনপ্টদেশ জদজচ্ছ আল্লািপ্টক ভয় করপ্টত এবং তাাঁর প্রজত সপ্টচতন িপ্টত, 
একমাে তাাঁরই ওপর ভরসা করপ্টত, তাাঁর পপ্টথ জিিাদ করপ্টত এবং তাপ্টদর 
প্রপ্টতযপ্টকর দু’আ এবং আমলসমিূ সযন িয় আল্লাি এবং তাাঁর রাসলূ  এর 
জনপ্টদেশ অনুসাপ্টর। 
 
সি আল্লাি! সকল ম’ুজমন-ম’ুজমনাপ্টদর প্রজত েমাশীল সিান! তাপ্টদর অন্তরপ্টক 
একাত্ম করুন এবং তাপ্টদর মধযকার পাথেকযসমিূ দূরীভূত করুন। আপনার ও 
তাপ্টদর শত্রুপ্টদর জবপপ্টে তাপ্টদর জবিয়ী করুন এবং প্রকাশয-অপ্রকাশয সকল 
গুনািসমিূ সথপ্টক তাপ্টদর মকু্ত রাখনু। 
 
সি আল্লাি! সািাযয করুন আপনার িীন, জকতাব এবং ম’ুজমন বান্দাপ্টদর। সি 
আল্লাি! কুেোর ও মনুাজেকপ্টদর শাজস্ত জদন যারা আপনার পপ্টথ বাধা সজৃি করপ্টত 
চায় এবং িীনপ্টক বদপ্টল জদপ্টত চায়। 
 
সি আল্লাি! সীমালংঘনকারীপ্টদর উপর আপনার অজবরত আযাব জদন। সি আল্লাি! 
সমঘসমপূ্টির সঞ্চালনকারী, কুরআন নাজযলকারী এবং সিাটবদ্ধপ্টদর উপর 
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আঘাতকারী! তাপ্টদর আঘাত করুন, চূণে-জবচূণে কপ্টর জদন, তাপ্টদর পাপ্টয়র নীপ্টচর 
মাজট কাাঁজপপ্টয় জদন এবং তাপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ আমাপ্টদর সািাযয করুন। 
 
সি আল্লাি! আমাপ্টদর সিায়তা করুন এবং আমাপ্টদর জবপপ্টে কাউপ্টক সিায়তা 
করপ্টবন না। আমাপ্টদর পপ্টে পজরকেনা করুন এবং আমাপ্টদর জবপপ্টে নয় এবং 
আমাপ্টদর সািাযয করুন িাজলমপ্টদর পরাস্ত করপ্টত। 
 
সি আল্লাি! আমাপ্টদর অন্তভুেক্ত করুন কৃতজ্ঞ, অনুেত বান্দাপ্টদর মাপ্টঝ এবং যারা 
আপনার কাপ্টছই জেপ্টর যাপ্টব তাপ্টদর মাপ্টঝ। 
 
সি আল্লাি! আমাপ্টদর তাওবা কবলু করুন এবং আমাপ্টদর গুনািসমিূ মপু্টছ জদন। 
আমাপ্টদর জবচারবজুদ্ধপ্টক শজক্তশালী করুন এবং আমাপ্টদর জিহ্বাপ্টক সংপ্টশাধন কপ্টর 
জদন। আর আমাপ্টদর অন্তপ্টরর সরােসমিূপ্টক দূরীভূত কপ্টর জদন। 
 
আর সকল প্রশংসা আল্লাির িপ্টন্য, সুন্নাির প্রজত সািাপ্টযয জযজন সদা অজবচল, 
জবদ’আতীপ্টদর িপ্টন্য যার শাজস্ত স্পি এবং অবশযম্ভাবী। রািমাত ও শাজন্ত বজষেত 
সিাক মিুাম্মাদ , তাাঁর পজরবার এবং সািাজবেপ্টণর  ওপর।  
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আমরা তক শুধুই দু'আ কবর  াব? 

 
জবসজমল্লাজির রািমানীর রািীম 
 

“শনঃিতিহ তািঁা িৎকাতজ প্রশততোশগতা কিত, তািঁা আিা ও ভীশত 
িহকাতি আিাতক ডাকত এবং তািঁা আিাি কাতি শবনয়ী শিল।” [িূিা 
আশম্বয়া, ২১: ৯০] 

 
 
কারাোপ্টর আসার পর সথপ্টক আজম অপ্টনকগুপ্টলা জচজঠ সপপ্টয়জছ। এ জচজঠগুপ্টলার 
মলূভাবও খবু কাছাকাজছ আর তা িপ্টলা দু’আ বযতীত অন্য জকছু করপ্টত না পারার 
অেমতা। “আমরা খবু অসিায়, দু’আ ছাড়া আমাপ্টদর জকছু করার সনই” বা 
“আমাপ্টদর জকছু করার সনই, তাই আমরা সতামার িন্য শুধ ু দু’আই করজছ” - 
প্রায়ই এরকম অপ্টনক কথা আমরা শুনপ্টত পাই। এসকল কথাবাতো জনপ্টয় 
জচন্তাভাবনা কপ্টর আজম জকছু অসারতা খুাঁপ্টি সপপ্টয়জছ।  
 
শুরুপ্টতই বপ্টল সনই দু’আ অন্যতম একজট ইবাদাত যা আল্লাির কাপ্টছ খবুই জপ্রয়। 
এক মসুজলম অপর মসুজলম ভাইপ্টক জদপ্টত পাপ্টর এমন সপ্টবোত্তম উপিার িপ্টচ্ছ 
দু’আ। দু’আ িপ্টচ্ছ ম’ুজমপ্টনর সবপ্টচপ্টয় বড় অস্ত্র। এজট জদপ্টয় ম’ুজমন সকল িলুপু্টমর 
জবরুপ্টদ্ধ যপু্টদ্ধ িয়লাভ কপ্টর। তপ্টব আমরা কুরআন বা িাদীপ্টস বাজহ্যক প্রপ্টচিা 
ছাড়া শুধ ুদু’আর উপজস্থজত খবু কমই সদখপ্টত পাই। বরং কুরআন, িাদীস, রাসলূ 

 এর িীবন, সািাবাপ্টদর  িীবন বা সালােপ্টদর িীবপ্টন আমরা প্রায় সকল 
সেপ্টেই দু’আপ্টক বাজহ্যক কাপ্টির সাপ্টথ সংযকু্ত অবস্থায় সদখপ্টত পাই। তাাঁরা 
সকপ্টলই লেয অিেপ্টনর িন্য দু’আ কপ্টরপ্টছন এবং সস অনুযায়ী কাি কপ্টরপ্টছন।  
 
উদািরণস্বরূপ, উহুপ্টদর যপু্টদ্ধ রাসলূ  এবং মসুজলমরা মদীনায় বপ্টস সথপ্টক দু’আ 
কপ্টরনজন বরং তারা শত্রুপ্টক সমাকাপ্টবলা করার িন্য উহুপ্টদর ময়দাপ্টন িড় 
িপ্টয়প্টছন। এরপর যপু্টদ্ধর শুরুপ্টত, যদু্ধ চলাকালীন সমপ্টয় এবং যপু্টদ্ধর সশপ্টষ প্রজতটা 
সময় দু’আ কপ্টরপ্টছন। মদীনাপ্টত কতৃেত্ব অিেন করার পর রাসলূ ইসলামপ্টক 
ছজড়প্টয় সদওয়ার িন্য শুধ ুবপ্টস বপ্টস দু’আ কপ্টরনজন বরং জতজন জবজভন্ন প্রচারক, 
আজলম ও দা’ঈ সক ইসলাপ্টমর জদপ্টক িাকার িন্য জবজভন্ন অঞ্চপ্টল সপ্ররণ কপ্টরপ্টছন 
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এবং এসকল সচিার শুরুপ্টত এবং সশপ্টষ জতজন দু’আ কপ্টরপ্টছন। কুরআন এবং 
িাদীপ্টস এরকম আরও অপ্টনক উদািরণ পাওয়া যাপ্টব।  
 
উপপ্টর বজণেত আয়াপ্টত আল্লাি k সচিার সাপ্টথ দু’আপ্টক উপ্টল্লখ কপ্টরপ্টছন। জতজন 
সচিা ছাড়া শুধমুাে দু’আপ্টক উপ্টল্লখ কপ্টরনজন। প্রপ্টচিা ছাড়া দু’আপ্টক তখনই 
উপস্থাপন করা িপ্টয়প্টছ যখন অন্য সকল প্রপ্টচিার পথই বন্ধ থাপ্টক। 
 
বযাপারটা আরও ভাপ্টলাভাপ্টব বঝুার িন্য ইউনুস  সক উদািরণ জিপ্টসপ্টব জচন্তা 
করা যায়। ইউনুস  মাপ্টছর সপপ্টট থাকা অবস্থায় শুধমুাে দু’আই কপ্টরপ্টছন কারণ 
তখন তাাঁর পপ্টে দু’আ ছাড়া অন্য জকছু করা সম্ভব জছল না। মসূা  যখন 
জেরআউন ও সমপু্টদ্রর মাঝখাপ্টন আটকা পপ্টড়জছপ্টলন তখন জতজন শুধমুাে দু’আই 
কপ্টরপ্টছন কারণ উজন ইজতমপ্টধয সাপ্টধযর সবটুকু জদপ্টয় সচিা কপ্টরপ্টছন আর তখন 
অন্য সকাপ্টনা জকছু করার েমতা তাাঁর জছল না। এমজনভাপ্টব রাসলূ  তাপ্টয়প্টের 
সলাকপ্টদরপ্টক ইসলাপ্টমর দাওয়াত জদপ্টত জেপ্টয় উপিাস, জবদ্রুপ এবং তাপ্টদর 
মারধর সহ্য কপ্টরপ্টছন। যখন রক্ত রাসলূ  এর িতুার উপর জদপ্টয় প্রবাজিত 
িওয়া শুরু করল তখনই জতজন দু’আ করা শুরু কপ্টরন। পািাপ্টড়র গুিায় আটপ্টক 
থাকা জতন বযজক্তর েপ্টেও আমরা সদজখ সয, প্রপ্টতযপ্টকই শুধ ু দু’আই কপ্টরপ্টছন 
কারণ তাপ্টদর পপ্টে এই জবশাল পাথরপ্টক সরাপ্টনার িন্য অন্য সকাপ্টনা কাি করা 
সম্ভব জছল না।  
 
তাই, আমরা যজদ আমাপ্টদর িীবপ্টনর জদপ্টক লে কজর তািপ্টল আমরা আমাপ্টদর 
দু’আ এবং প্রপ্টচিার মপ্টধয পাথেকয সদখপ্টত পাব। িীজবকা অিেপ্টনর িন্য আমরা 
সকউই শুধমুাে ঘপ্টর বপ্টস দু’আ কজর না। সপাশাক বা সম্পদ সকনার িন্যও কজর 
না। আমাপ্টদর ঘরবাজড় সািাপ্টনার িন্যও আমরা শুধমুাে দু’আ কজর না। এসকল 
সেপ্টেই আমরা দু’আর সাপ্টথ সাপ্টথ সচিাও কজর। জকনু্ত যখনই অপর মসুজলম 
ভাইপ্টয়র সািাযয বা মসুজলম বজন্দপ্টদর িন্য সািাপ্টযযর জবষয়গুপ্টলা আপ্টস তখন 
আমরা আমাপ্টদর সভাল পাোই। আমরা সকাপ্টনা সচিা না কপ্টর শুধমুাে দু’আই 
কপ্টর যাই। আমাপ্টদর এ কািপ্টক সমথেন করার িন্য িাসযকর যজুক্ত সদখাই।  
 
আমার এ বজন্দ িীবন ২০০৪ সাপ্টলর অোস্ট মাস সথপ্টক শুরু িপ্টয়প্টছ। তখন 
সথপ্টকই আমার পজরবাপ্টরর প্রপ্টতযক সদসযই আমাপ্টক মকু্ত করার িন্য জদনরাত 
সচিা কপ্টর যাপ্টচ্ছন। আমার মজুক্তর িন্য কখনও প্রচারণা চালাপ্টচ্ছন কখনও 
সটজলপ্টোপ্টন কথা বলপ্টছন, কখনও জমজটং করপ্টছন, কখনও সলখাপ্টলজখ করপ্টছন, 
কখনও সরাসজর কথাবাতো বলপ্টছন, কখনও জবজভন্ন সদশ ভ্রমণ করপ্টছন। আল্লাি 
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তাাঁপ্টদর সকলপ্টকই উত্তম প্রজতদান দান করুক। তারা আমার িন্য অপ্টনক অপ্টনক 
দু’আ করপ্টছন- আল্লাি তাাঁপ্টদর দু’আ কবলু করুক। এমনজক ঠান্িা ও বজৃির মপ্টধয 
একজট প্রজতবাদ সভায় জপতামাতাপ্টক সঙ্গ সদয়ার িন্য জশশুরাও তাপ্টদর আরামপ্টক 
তযাে কপ্টর তাপ্টদর ভূজমকা পালন কপ্টরপ্টছ। আমার বদৃ্ধ বাবা (আল্লাি উনাপ্টক রো 
করুক) একজট প্রজতবাদ সভায় নােজরকপ্টদর স্বাধীনতা জনপ্টয় কথা বপ্টলপ্টছন। জকনু্ত 
শুধমুাে আমার বাবা, আমার পজরবার, আমার আত্মীয় স্বিন বা আমার ঘজনষ্ঠ 
বনু্ধরাই সকন এসকল প্রজতবাপ্টদ অংশগ্রিণ করপ্টছ? তারা সকন ঘপ্টর বপ্টস শুধমুাে 
দু’আ করপ্টছ না? কারণ এখন তাপ্টদর পজরবাপ্টরর একিন কারাোপ্টর বজন্দ। 
গুয়ান্তানাপ্টমা সব এর সকাপ্টনা চাইজনি সলাক কারাোপ্টর বজন্দ নয়। তাই তারা 
শুধমুাে দু’আ কপ্টর ঘপ্টর বপ্টস থাপ্টকজন। তারা জবজভন্ন প্রজতবাদ, প্রচারণার মাধযপ্টম 
আমাপ্টক মকু্ত করার িন্য সচিা করপ্টছ।  
 
এখন আমরা আমাপ্টদর এ েণস্থায়ী িীবন উপপ্টভাে করজছ। বযাংপ্টক িমাপ্টনা 
টাকা, সছপ্টল সমপ্টয়র উজ্জ্বল ভজবষযৎ, স্থায়ী চাকুরী, সুন্দর বাজড় আর সুখী পজরবার 
জনপ্টয় আমাপ্টদর িীবন সকপ্টট যাপ্টচ্ছ। আর মাপ্টঝ মাপ্টঝ মসুজলম কারাবন্দীপ্টদর িন্য 
শুধমুাে দু’আ কপ্টর আমরা দাজয়ত্ব পালপ্টনর আত্মতজৃপ্তর সোঁকুর তুলজছ। জকনু্ত কী 
িপ্টব যজদ সামপ্টনর জদন আমাপ্টকই ধপ্টর জনপ্টয় যাওয়া িয়? কী িপ্টব যজদ আমার 
ঘপ্টরর দরিা সভপ্টে আমার স্বামী, ভাই, সন্তান বা বাবাপ্টক অস্ত্রধারী শয়তানরা 
পাশজবক জনযোতন কপ্টর তারপর তাপ্টক কারাোপ্টর বজন্দ কপ্টর, ইসলাম ও 
মসুজলমপ্টদর প্রজত জবপ্টিপ্টষর িন্য তাপ্টক চার সদয়াপ্টলর মাপ্টঝ আমরণ আটপ্টক 
রাপ্টখ? তখন জক পজরজস্থজত পালপ্টট যাপ্টব না? তখনও জক আমরা অসিায়ই থাকব 
সযমনজট আমরা সথপ্টকজছলাম গুয়ান্তানাপ্টমা সব এর চাইজনি সলাকজটর িন্য? তখন 
জক আমরা শুধমুাে দু’আ কপ্টরই আমাপ্টদর দাজয়ত্ব সশষ করব? না জক আমরা পপু্টরা 
পজরবার তার মজুক্তর িন্য সচিা করব? আমরা জক তার িন্য সটজলপ্টোপ্টন কথা 
বলা, সলখাপ্টলজখ, জবজভন্ন সলাপ্টকর সপ্টঙ্গ সাোৎ, প্রজতবাদ সভা প্রভৃজত করব না? 
জনপ্টির সাপ্টথ সৎ িপ্টল আমরা সদখপ্টত পাব সয, আমাপ্টদর মতৃ আত্মা এবার সিপ্টে 
উঠপ্টব। আমরা এবার শুধ ুঘপ্টর বপ্টস দু’আ করব না এর সাপ্টথ সাপ্টথ সচিাও করব। 
  
তাই, সামপ্টন সথপ্টক যখনই দু’আর মাধযপ্টম জনপ্টির দাজয়ত্ব সসপ্টর সেলার সচিা 
করপ্টবন তখন জনপ্টিপ্টক সৎভাপ্টব প্রে করপ্টবন আপনার পজরজস্থজত জক আসপ্টলই 
মাপ্টছর সপপ্টটর ইউনুস  এর মপ্টতা অথবা সমপু্টদ্রর সামপ্টনর মসূা  এর মপ্টতা? 
যজদ কারও শুধমুাে দু’আ ছাড়া অন্য জকছু করার না থাপ্টক তারা িপ্টচ্ছ আমাপ্টদর 
মপ্টতা কারাবজন্দরা। জকনু্ত এমনজক আমরা সিপ্টল সথপ্টকও দু’আর বাইপ্টরও অপ্টনক 
জকছু কজর। আমাপ্টদর মপ্টধয যারা সলখাপ্টলজখ করপ্টত পাজর তারা সলখাপ্টলজখ কজর। 
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যারা ছজব আাঁকপ্টত পাজর তারা ছজব আাঁজক। এমনজক যজদ আমরা জলখপ্টত বা ছজব 
আাঁকপ্টত নাও পাজর তারপরও সিপ্টলর অন্যান্য কপ্টয়জদপ্টদর মাপ্টঝ মসুজলমপ্টদর প্রজত 
ভাপ্টলা ধারণা িন্মাপ্টনার সচিা কজর। এপ্টত তারা সিল সথপ্টক সবর িপ্টল মসুজলম 
এবং মসুজলম বজন্দপ্টদর প্রজত সুধারণা সপাষণ করপ্টব। তারা মসুজলমপ্টদরপ্টক 
আিমণ করার আপ্টে কপ্টয়কবার জচন্তা ভাবনা করপ্টব।  
 
কাি এবং দু’আ এপ্টক অপপ্টরর পজরপরূক। তাই যখনই আমরা সকাপ্টনা আপ্টলাচনা 
সভা আপ্টয়ািন করার পজরকেনা কজর তখন এর পপু্টবে দু’আ কজর যাপ্টত 
ভাপ্টলাভাপ্টব আমরা পজরকেনা করপ্টত পাজর। সভা চলাকালীন সমপ্টয়ও দু’আ 
কজর, সভা সশপ্টষও দু’আ কজর যাপ্টত আমাপ্টদর প্রপ্টচিা ইসলাপ্টমর িন্য উপকারী 
িয় এবং যাপ্টত আল্লাি আমাপ্টদর এ প্রপ্টচিা কবলু কপ্টর সনন। এটাই িপ্টচ্ছ কিকর 
পজরজস্থজতপ্টত দু’আর ভূজমকা। তাই পরবতেীপ্টত যখন শয়তান আমাপ্টদরপ্টক “আজম 
শুধমুাে দু’আই করপ্টত পাজর অন্য জকছু না” এ ধরপ্টনর কথা বপ্টল সধাাঁকা সদওয়ার 
সচিা করপ্টব তখন আমরা জনপ্টিপ্টদরিপ্টক সৎভাপ্টব প্রে করব এবং আমরা সদখপ্টত 
পাব এসকল কথা দাজয়ত্ব সথপ্টক দায়সারাভাপ্টব মজুক্তলাপ্টভর একটা অগ্রিণপ্টযােয 
অিিুাত ছাড়া আর জকছুই না।  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

কতবিা 
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Innocent 
 
He’s been indicted,  

The general decided,  

The paper incited,  

He must be guilty 
  

The agents presumed,  

Prosecutors consumed,  

The Judge assumed,  

We’re sure he is guilty 
 

The bigots are infused,  

TV is amused,  

The public is confused,  

But trust us, He is guilty 
 

Doesn’t matter what we saw,  

We’ll simply change the law,  

Call it the final straw,  

We think he is guilty 
 

We have him on a call,  

It may be to congressional Hall,  

Our goal is to make him fall,  

Because we believe he is guilty 
 

The trial would be perfect,  

When guilty is the verdict,  

Even if the evidence is suspect,  

Never mind, we find him guilty 
 

Darioni spoke his mind,  

To people of every kind,  

Justice may be blind,  

But it’s hard to find because he is innocent 

 

(প্রপ্টেসর সাজম আল-আজরয়ান একিন জেজলজস্তনী-আপ্টমজরকান মানবাজধকার কমেী, 
জযজন আপ্টমজরকায় কারাবন্দী অবস্থায় আপ্টছন।) 
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‘A DRONE OVER THE SKIES OF MADINAH ...’ 

(The Final Crusade) 

 
In the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful  

 

Ask yourself: if the Prophet was with us today,  

If he spoke the same words and lived the same way,  

If he returned with the same message to relay,  

How long would the forces of the world let him stay? 

 

Back then, he taught humankind to: Bow down to none,  

No idol, no tyrant, no oppressive nation,  

Keep your heart and mind free from their domination,  

True power is with God, so don’t fear anyone!’ 

 

Quraysh let him be so long as he was benign,  

And to his message, they thought that few would incline,  

But when he preached openly, would not bend his spine,  

The state turned against him, for he had crossed the line; 

 

At first, they rushed to him seeking some compromise,  

They’d give him the mic if he just ceased to chastise,  

The ills around him they feared he would neutralize,  

But he would not clothe his words in any disguise; 

 

And he persisted in making more minds aware,  

Of society’s false gods of which to beware,  

Of the tyrants of Earth, so the state could not bear,  

And his “freedom of speech” vanished into thin air; 

 

Choking him as he prayed, they tried suffocation,  

Then imposed three years of economic sanction,  

Signed off authorizing his assassination,  

He was hunted in his land, forced to migration; 

 
To track down this “radical”, the vast land they’d comb,  

Abu Jahl led the pack, his mouth frothing with foam,  
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Put him on a ‘Wanted’ list in his own home,  

Like Jesus Christ before him at the hands of Rome; 

 

And the Romes of today at whose hands we’re abused,  

Who preach to us values from which they’re self-excused,  

How similar the tools of repression they used,  

The tyrants of past and present are ever fused; 

 

Today, he’d see us consumed by the same fires,  

With the gods in our hearts these worldly desires,  

And the gods of the Earth nations and empires,  

Headed by killers and professional liars; 

 

He laid siege to Qaynuqa’ for one woman’s fear,  

So what would he say to those who gang-raped ‘Abeer ? 

Muffled ‘Aafia’s screams as she shed tear after tear? 

And occupy Muslim countries year after year? 

 

He’d come back to remind us to: ‘Bow down to none,  

No idol, no tyrant, no oppressive nation,  

Keep your heart and mind free from their domination,  

True power is with God, so don’t fear anyone!’ 

 

In a repeat of that reality uncouth,  

Imagine he stood and struggled for the same truth,  

And had the same impact on society’s youth,  

Would they not once again fight this man nail & tooth? 

 

Of course, they’d first test him to see what he’s about,  

Would he stay true like before, or would he sell out? 

Would fear of the state instill in his mind some doubt? 

No doubt, he’d be a mountain shaking off their clout; 

 

                                                
 

আবীি ক্বাশিি আল-জানাশব, ১৪ বিতিি ইিাকী এক বাশলকা োতক 
আতিশিকান মিনািা গণধেবণ কতি, িািধি কতি, তাতক ও তাি পশিবািতক 
গুশল কতি আগুতন পশুড়তয় হতযা কতি। 
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In an era where his inheritors  deprave,  

The trust of their knowledge so their skins they would save,  

He’d be an inspiration for every field slave,  

Craving an example of the fearless and brave; 

 

Their think-tanks would scramble to counter his appeal,  

Find scholars for dollars with whom to make a deal,  

To persuade us: ‘The Prophet is just full of zeal,  

Grieving injustices - quote – “perceived” and not real!’ 

 

They’d wiretap him as he said: ‘Bow down to none,  

No idol, no tyrant, no oppressive nation,  

Keep your heart and mind free from their domination,  

True power is with God, so don’t fear anyone!’ 

 

Then they’d name him on a federal indictment,  

American court would charge him with incitement,  

Through Surat at-Tawbah - marked ‘Criminal Statement’ 

Khalid bin al-Walid as his co-defendant; 

 

They’d say he conspired from the North to South Pole,  

And seek a life sentence with no chance of parole,  

In a bright orange suit on lockdown in the Hole,  

Such do they treat those spirits they cannot control; 

 

Like the rest of us who have committed no crime,  

But to be a proud Muslim at this point in time,  

As the war on his message has reached its full prime,  

Giving those who live by it more mountains to climb; 

 

When they saw that in this message he would persist,  

They would designate him a global terrorist,  

And just like Quraysh, they would pound an angry fist,  

Before placing his name on their own target list; 

 

                                                
 

এশি একশি সুপশিশচত হাদীি: ‘আশলিগণ হতচ্ছন নবীতদি উত্তিিূিী।
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Over the skies of Madinah, they’d send a drone,  

Distribute ’Wanted’ posters with his bearded face shown,  

Talk to local tribes, make the reward money known,  

For those who capture or kill him and retrieve each bone; 

 

They’d study Badr and Uhud, learn his strategy,  

And profile those who pledged to him under the Tree ,  

Try to identify his ‘Number Two’ and ‘Three, ’ 

Is it Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman, or ‘Ali? 

 

To the Prophet’s Mosque, they’d send an entire brigade,  

To round up the Ansar who had given him aid,  

To kick down his family’s door in a night raid,  

To make him the target of their final crusade; 

 

Because his message would still be: ‘Bow down to none,  

No idol, no tyrant, no oppressive nation,  

Keep your heart and mind free from their domination,  

True power is with God, so don’t fear anyone!’ 

 

Imagine if the Prophet was with us today,  

If he spoke the same words and lived the same way,  

If he returned with the same message to relay,  

They’d reserve him a cell at Guantanamo Bay... 

 
 
তাজরক সমিান্না 
সসামবার, ৯ যলু-জিজ্জাি, ১৪৩১/ নপ্টভম্বর ১৫, ২০১০।  
প্লাইমাউথ কাপ্টরকশনাল েযাজসজলজট, আপ্টমজরকা 
আইপ্টসাপ্টলশন ইউজনট – সসল#১০৮  
 
 

                                                
 

হুদাইশবয়াি িশন্ধি শদতন বাইয়াতত শিদওয়াতনি কথা বলা হতচ্ছ, ো িূিা 
িাততহি ১৮ নং আয়াতত উতল্লশখত হতয়তি।



কতবিা  প্রাচীর | 232 
 

Cry of the Caged Bird 

 
Beyond the mask and beyond the front. 

Beyond the name and beyond the image. 

Beyond the rhyme and beyond the prose. 

Beyond the metaphors and beyond the rhetoric. 

Beyond the campaign and beyond the publicity. 

Beyond the words and beyond the speeches… 

There is a caged bird.  

 

There is a caged bird whose only wish is to be a bird again. 

There is a caged bird that yearns to fly free again 

And soar over the mountain tops and glide through the valleys. 

There is a caged bird that is no better than any other bird 

And no different to any other bird. 

There is a caged bird whose wings have been cut and voice has been 

muted 

Whose only desire is to be a bird again. 

That’s why the caged bird sings. 

 

 

বাবর আিমাদ 
২৫/০৫/২০০৭  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

টীকা
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টীকা  

 
আ 
আল োপ্টয়ব – অদশৃয, অিানা জবষয়। 
আল ওয়ালা ওয়াল বারা – আল্লাির িন্য কাউপ্টক ভাপ্টলাবাসা এবং আল্লাির 
িন্যই কাউপ্টক ঘণৃা করা।  
আশ’আজর – ইসলাপ্টমর একজট জেরকা। 
আহ কামলু িাজকমীন – সশ্রষ্ঠতম জবচারক।  
আরববসন্ত – মধযপ্রাপ্টচযর শস্বরশাসকপ্টদর জবরুপ্টদ্ধ েণিােরণ। 
 
ই 
ইলম – আেজরক অপ্টথে জ্ঞান, শরী‘আির পজরভাষায় ইসলাপ্টমর জ্ঞান।  
ইসরা – রাপ্টতর ভ্রমণ। 
ইনসাে – ন্যায়জবচার। 
ইপ্টন্টপ্টরাপ্টেশন সসল – জিজ্ঞাসাবাপ্টদর িন্য েজঠত সসল। 
ইয়াওমাল জিসাব – সশষ জবচাপ্টরর জদবস। 
ইলাি – উপাসয। 
 
উ 
উপসােরীয় যদু্ধ -অপাপ্টরশন সিিাটে স্টমে নাপ্টম সমজধক পজরজচত এই যদু্ধ 
সংঘজটত িয় ইরাক বনাম ৩৪জট সদপ্টশর িাজতসংঘ সনততৃ্বাধীন সয থ বাজিনীর 
মপ্টধয। 
 
এ 
এেট্রা-িজুিজশয়াল – জবচার বজিভূেত। 
এপ্টন্তিাম – বযবস্থা। 
 
ক 
ক্বারামাি – অপ্টল জকক কমে।  
 
ে 
েীরাি – আেপ্টল রাখার প্রবণতা, ঈষোপরায়ণতা।  
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চ 
সচকপ্টমট – জকশজতমাত, দাবা সখলায় পরাজিত করা।  
 
জ 
জহি – জীেন্মতৃ।  
হজি ি – আল্ল ির দ্বীনন্ক প্রহতষ্ঠ  করন্ত জ ন, ম ে ও মখু দ্ব র  যদু্ধ কর  (আে 
ে ি ই উে ে ন ই)  

জিম সিা আইন – কাপ্টলাপ্টদর প্রজত এক ধরপ্টনর শবষমযমলূক আইন যা 
১৯৬৫ সাল পযেন্ত বলবৎ জছল। 

 
ড 
দর ন – চ েকহেিীন হেম ন, আিহুনক যদু্ধন্ক্ষন্ে এই িরসনর হেম ন দেন্ক দে ম  
ি মে  কর  িয়। 
 
ত 
ত ক্বিীর - এহি িন্ে  ইেে ন্মর আক্বীি র একহি দমৌহেক হেশ্ব ে দয মন্ত, এই 
হেশ্বজগন্ত য  হকেু িয় ত র েেই আল্ল ির ইচ্ছ র অিীন্ন েংঘহিত িয় এেং 
আল্ল ি ত ‘আে  জ ন্নন দয কী িন্ত য ন্চ্ছ। 
ত গুত – আল্ল ি েযতীত য  হকেু ে  য ন্কই উপ েন  কর  িয়। 
হেতত্ত্বে ি (trinity) – খষৃ্টিমে ও হিন্দুিন্মের একহি ি রে  দযখ ন্ন দে ঝ ন্ন  িয় 
স্রষ্ট  হতনহি েত্ত য় হেভি ে  হের জম ন।  
 
ি 
ি ’ঈ – হযহন ম নুষন্ক আল্ল ির দ্বীন্নর পন্ে ড ন্কন, ি ওয় ত দিন।  
হিেন হশন – অন্তরন্ক জহুেন্য় দিয় এমন।  
িীি র – ে ক্ষ ৎ/িশেন।  
 
প 
প পস্বীক র (confession) – খষৃ্ট িন্মের একহি হেশ্ব ে, দযখ ন্ন একজন প পী 
েযহি হগজে র প দ্রীর ক ন্ে হনন্জর প প স্বীক র কন্র ত র প পন্ম চন কন্র।  
 
ে 
দে-জ ন – প্র েিীন।  



টীকা  প্রাচীর | 236 
 

ম 

হম’র জ – ঊন্বে আন্র িে। 
মওুয় িহিি – ত ওিীিে িী। হযহন স্রষ্ট র একত্বে ন্ি হেশ্ব ে কন্রন। 
মেু ি ে  - যহি মেুহেমন্ির দুই পক্ষ (ে  দুই েযহি) দক ন্ন  েয প ন্র হেতন্কে 
হেপ্ত িয়, তখন উভন্য় আল্ল ির ন ন্ম শপে কন্র এেং হমেয ে িীর উপর 
অহভেম্প ত ক মন  কন্র।  
মতু্ত ক্বী – য র ম ন্ঝ আল্ল ি ভীহত রন্য়ন্ে, ত ক্বওয় ে ন।  
মনু হিক্ব – য র অন্তন্র হনি ক রন্য়ন্ে। অেে ৎ মনু্খ ইেে ন্ম হেশ্ব ে কহর 
েেন্েও অন্তন্র রন্য়ন্ে ইেে ম হেন্দ্বষ।  
মনু্ত হজর – অন্পক্ষম ন েযহি।  
মেুন ি – মেুন ি-ই-আিম ি, ইম ম আিম ি ইেন্ন ি ি ে / কতৃেক েংকহেত 
একহি ি িীন্ের হকত ে। 
হমহনিময ন - আন্মহরক ন দগহরে  েশস্ত্রন্য দ্ধ ।  
 
র 

দরি  – েনু্তহষ্ট। 
 
শ 

শরী‘আি – আল্ল ি প্রিত্ত হেহি হেি ন।  
 
ে 

ে ে ি – পেূেেরূী। মেূত ে ি হে , ত ন্ে’ঈ এেং ত ন্ে-ত ন্ে’ঈন্ির ে ে ি 
েে  িয়। 
ে ে হি – য র  ে ি হে , ত ন্ে’ঈ ও ত ন্ে ত ন্ে’ঈন্ির পথে  অনুেরে 
কন্রন।  
েীর ি – র েেূলু্ল ি এর জীেনী। 
সুহিয় ন আে ে ওরী - একজন ত ন্ে’ঈ, ে ি হেন্ির পন্রর প্রজন্ন্মর।  
সুহি – য র  ত ে উউন্ির ি হে কন্রন। অেে ৎ আত্মশুহদ্ধর জন্য দুহনয়  হেমখু 
িন্য় কহতপয় হনহিেষ্ট হজহকন্র আজক ন্র মগ্ন িন্য় পন্েন। 
েয ম এড মে ও জন হ্য নকক – আন্মহরক র স্ব িীনত র েংগ্র ন্মর দুই 
অগ্রপহেক।  
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ি 

হিজরত – আল্ল ির েনু্তহষ্ট ে ন্ভর উন্েন্শয এেং হনন্জর দ্বীনি হরন্ক ে াঁচ ন্ন র 
উন্েন্শয দক ন্ন  স্থ ন্নর উন্েন্শয য ে । 
হিজহর কয ন্েথড র – র েেূ এর হিজরন্তর পর দেন্ক গেন কৃত কয ন্েথড র। 
দিে  ি ব্ব গ (Heba Dabbagh) – হেহরয় র কুখয ত শ েক ি হিয আে 
আে ন্ির এক ক র গ ন্রর এক েহিনী, হযহন দেখ নক র ন রকীয় অহভজ্ঞত  
হনন্য় একহি েই হেন্খন্েন দযহির ন ম Just Five Minitues।  
 
অন্যান্য 
 
Counter-radicalism conference- ইেে ম ও মেুহেমন্িরন্ক প্রহতরক্ষ  কর র 
প্রন্চষ্ট  তে  হজি িন্ক ‘চরমপথে ’ আখয  হিন্য় কীভ ন্ে দেি র দম ক ন্েে  কর  
িন্ে দে উন্েন্শয আন্য় হজত কুিি র আন্য় হজত একহি কনি ন্রন্স, দযখ ন্ন 
হকেু মেুহেম ি ’ঈ অংশ হনন্য়হেন্েন েন্ে দেখক এর তীব্র েম ন্ে চন  কন্রন্েন।  
 
ICNA - Islamic Circle of North America.  

 
M15 – হব্রহিশ ইন্থিহেন্জন্স ে হভেে।  
 
M16 – হব্রহিশ হেন্েি ইন্থিহেন্জথি ে হভেে। 
 
Stockholm syndrome - এমন একহি ম নহেক অেস্থ  দযখ ন্ন হজহম্ম ে  
অপহৃত েযহি অপিরেক রী েযহির প্রহত এক িরন্নর েি নুভূহত দে ি কন্র। 
 
 

……….. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


